Cioran redivivus

Mulţi intelectuali au trăit, după o primă
fază de receptare entuziastă a scrierilor lui
Cioran în anii ‘90 ai secolului trecut sau, dacă
le erau accesibile, înainte, o alta de, să zicem,
deziluzionare (deşi termenul nu e cel mai
potrivit): din gânditorul tragic care cucerea
prin pesimismul său paradoxal tonic a mai
rămas doar stilistul citat când şi când pentru
frumuseţea frazelor, care însă nu prea mai
sunt crezute. În acest context în care, cum se
spune, Cioran este mai mult citat decât citit,
pariul lui Horia Pătraşcu în Terapia prin
Cioran. Forţa gândirii negative (Ed. Trei,
Bucureşti, 2014) constă în a demonstra că
forma în cazul lui Cioran – el se referă numai
la cărţile româneşti, de tinereţe - nu este una
uscată, creată de dragul ei însăşi, ci irigată de
seva unei gândiri de filosof autentic, dublat de
un psiholog. Formulările sclipitoare exprimă,
deşi pentru mulţi ascund, o sinteză originală a
câtorva curente filosofice între care cele mai
importante sunt: intuiţionismul lui Henri
Bergson, vitalismul reprezentat în special prin
Ludwig Klages şi filosofia culturii a lui Lucian
Blaga Aici i se poate reproşa exegetului un
anumit reducţionism în ceea ce priveşte
sursele gândirii cioraniene. De exemplu,
dintre gânditorii ruşi despre care Cioran
mărturiseşte că l-au marcat este citat vag doar
Berdiaev, nu şi Şestov sau Rozanov. Nae
Ionescu, profesorul său, este menţionat de
câteva ori, la fel şi Nietzsche sau
Schopenhauer, iar Kierkegaard deloc. Aceste
omisiuni i le reproşează şi Doina Uricariu în
Prefaţă. Totuşi, în ciuda lor, este remarcabilă
coerenţa interpretărilor autorului, discernerea
subtilă a nuanţelor, rigoarea argumentării,
toate obţinute din combinarea celor trei surse
bine asimilate. Lor li se adaugă şi o cultură
teologică reală, deşi uneori răstălmăcită
pentru a corespunde scopului urmărit. Acesta
ar fi reconstrucţia unei filosofii a vieţii
consecvente - cine ar fi crezut? - până la
sistematicitate. Cioran a rămas până la capăt
fidel ideilor sale, coerenţa cu sine devenind
din ce în ce mai evidentă pe măsură ce lectura
empatică realizată de Horia Pătraşcu
avansează. Iubindu-l atât de mult pe Cioran, el
nu evită întrebările cu privire la relevanţa
pesimismului său pentru o mentalitate
orientată spre gândire pozitivă sau a
radicalismului său absolut într-o epocă aflată
în plin relativism.
În legătură cu prima problemă sunt
demontate mai întâi clişeele despre
necesitatea de a gândi pozitiv, chiar în absenţa
unei viziuni optimiste despre lume. Autorul
argumentează
ideea
că
pentru
temperamentele melancolice, introvertite,
acceptarea de sine pe care o aduce gândirea
cioraniană este mult mai benefică decât
propunerile de schimbare venite dinspre
mentalitatea
curentă
sau
diversele
psihoterapii pozitive. Rezultatul lor este, o
spun statisticile, o creştere alarmantă a
depresiilor. “Cioran, scrie autorul, pornind de
la melancolie ca de la un dat al personalităţii,
propune (s.a.) o cale prin care omul
melancolic să nu fie înfrânt de propria-i
melancolie”.
Acceptarea
suferinţei,
singurătăţii şi morţii poate conduce la
schimbarea tonalităţii afective, omul putând fi
fericit chiar în condiţiile unei conştiinţe lucide
şi tragice. De altfel, aceasta este şi principala
problemă a filosofiei cioraniene în viziunea lui
Horia Pătraşcu: cum poate fi fericit omul
înclinat să perceapă pretutindeni mizeria şi
zădărnicia vieţii? Chiar şi numai punerea
problemei este o indicaţie despre actualitatea
textelor lui Cioran într-o lume în care
nevrozele sau depresiile sunt deja epidemii. Pe
de altă parte lectura lui Cioran dintr-o astfel
de perspectivă are darul de a lămuri cumva
paradoxalul efect tonifiant al pesimismului
său.
A doua problemă, cea a radicalismului
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cioranian în toate planurile, face din “marele
înrăit” un inactual în aceste vremuri bântuite
de relativismul postmodern. Spre exemplu,
soluţia lui Cioran la problema nefericirii şi
suferinţei constă în intensificarea lor până la
acea limită în care se transformă în extaz.
Atunci antinomiile existenţei care ne fac să
suferim atât, precum: ruptura dintre
conştiinţă şi viaţă, dintre eu şi lume, subiect şi
obiect sunt depăşite prin transfigurare. Ideea
antinomiilor transfigurate aminteşte de
Lucian Blaga, filosof care l-a influenţat
profund, diferenţa constând în faptul că la
autorul Eonului dogmatic este vorba de
cunoaştere ec-statică, în timp ce la Cioran de
experienţă extatică vie. Tema extazului îl
situează pe ultimul în cadrul curentului
filosofic numit existenţialism, conceptul
fundamental
al
acestuia,
existenţa,
desemnând chiar situarea în afară (ec-sistere)
sau proiectarea, aruncarea omului înspre
lume, moarte şi sine însuşi. Cioran aparţine
existenţialismului ateu, gândirea sa conţinând
multe elemente ale umanismului. Însă
filosoful este dublat şi de un fin psiholog.
Articularea filosofiei cu psihologia are ca
obiectiv omul concret, cu dramele, angoasele,
tristeţiile dar şi bucuriile, iubirile sale.
Din câte ştiu Horia Pătraşcu este singurul
interpret care a exploatat influenţa lui
Bergson, deopotrivă filosof şi psiholog, asupra
lui Cioran, începând cu teza de licenţă despre
intuiţionismul bergsonian şi continuând cu
proiectul ce-i subîntinde perioada scrierii
cărţilor româneşti, al unei teze de doctorat tot
de inspiraţie begsoniană ce s-ar fi intitulat
Funcţia gnoseologică a extazului. Analizele
detaliate ale tipurilor de extaz întâlnite la
Cioran îl îndeamnă pe autor la o clasificare
originală şi convingătoare totodată a cărţilor
sale de tinereţe. Astfel, Pe culmile disperării,
prima sa carte, vorbeşte despre pasiunile şi
emoţile care mijlocesc contactul cu realităţiile
ultime, deci se ocupă de extaz în general.
Lacrimi şi sfinţi are ca temă extazul mistic,
Schimbarea la faţă a României, extazul
politic, Cartea amăgirilor, extazul muzical iar
Amurgul gândurilor, Îndreptar pătimaş şi
Razne, extazul poetic. Toate aceste cărţi sunt
analizate minuţios pentru a dezvălui
principiile
şi
mijloacele
terapeuticii
cioraniene. Poate fi omul, acest “animal
bolnav”, însănătoşit? Răspunsul de mare
originalitate şi autenticitate în acelaşi timp al
lui Cioran este că vindecarea omului nu se
produce prin înlăturarea suferinţei, ci prin
trăirea ei agonică (în sensul originar, grecesc,
de luptă, conflict) până la capăt. Contrar
soluţiilor clasice la problema suferinţei axate
pe
stingerea
pasiunilor
(budismul),
înţelegerea superioară a răului ca slujbaş al
binelui (stoicismul), evitarea durerii şi
căutarea moderată a plăcerii (hedonismul) sau
optimismul autoindus al gândirii pozitive de
astăzi, Cioran, concluzionează Horia Pătraşcu,
este convins că “tocmai prin aprofundarea
suferinţei, prin radicalizarea şi intensificarea
ei până la paroxism se poate ajunge la
transfigurarea
(s.a.)
acesteia,
la
transcenderea ei. În punctul extrem, agonia se
învecinează cu extazul, tristeţea, cu bucuria,
suferinţa cu fericirea”. Cu alte cuvinte
sănătatea înseamnă a fi conştient că viaţa este
o boală care trebuie menţinută ca atare, nu
vindecată.
Vitalismul cioranian are, continuă
Pătraşcu, ca valoare supremă Viaţa. Tot ce
trebuie să facă omul este să încerce să
(re)devină una cu ea, după ce prin spirit –
produs al unei deficienţe vitale – s-a rupt de
viaţă. Nu există decât trei atitudini majore în
faţa vieţii: cea naivă, specifică omului care
încă trăieşte conectat la sursele vieţii, cea
teoretică, “înţeleaptă”, simptom al unui deficit
vital şi cea tragic-eroică, manifestată prin
trăierea agonică a suferinţei. Singurul păcat

este denigrarea vieţii, incapacitatea de a o trăi
ca valoare absolută. Diatribele lui Cioran
împotriva omului teoretic nu sunt egalate
decât de cele împotriva creştinismului. În
spirit nietzschean acesta este repudiat
deoarece credinţa în viaţa de dincolo ar
denigra viaţa de aici cu toate suferinţele ei,
neconferindu-i valoare absolută. Pentru a
învinge nonsensul existenţei, omul trebuie, nu
să creadă în Dumnezeu, ci să se
autodivinizeze. Metafizica vieţii a lui Cioran
este strict imanentă: nu există decât o singură
viaţă, aceasta din lumea pământească. Prin
scufundarea în torentul ei omul se autocreează
în permanenţă, ceea ce trebuie să facă şi
popoarele, în special cele mici precum poporul
român. Numai printr-o intensificare a trăirii
propriilor insatisfacţii de sine putem noi
românii să intrăm în istorie devenind o
naţiune. În cazul României, remarcă Horia
Pătraşcu, Cioran admite o “transfigurare
slabă”, fapt care ne-ar transforma dintr-o
cultură mică, într-una intermediară, gen
Spania, nu într-una majoră. E o nuanţă prin
care poate fi amendată acuzaţia de utopism
adusă autorului Schimbării la faţă a
României. În acelaşi fel, prin trăire personală,
suferinţa individuală se transfigurează în
sentimente de milă şi iubire pentru oameni,
căci numai pe culmi este posibilă empatia,
înţelegerea din interior a suferinţei celorlalţi.
Într-adevăr, despre umanitatea caldă a lui
Cioran au mărturisit mai toţi cei care l-au
cunoscut.
Este
terapia
prin
Cioran,
adică
intensificarea şi menţinerea la cote înalte a
trăirilor, o soluţie pentru toată lumea?
Consider că nici el şi nici Horia Pătraşcu nu
susţin acest lucru şi în nici un caz în sensul de
reţetă. Ceea ce rămâne însă valabil, dincolo de
contexte, este capacitatea gândirii cioraniene
de a conferi omului aflat în suferinţă o
demnitate absolută¹. Partea mai puţin
rezistentă a filosofiei sale mi se pare însă
tocmai vitalismul care-l conduce la o exaltată
viziune demiurgică asupra omului. De altfel,
am impresia că în scrierile franceze de după
Tratatul de descompunere voluntarismul
vitalist se estompează, în prim plan trecând un
scepticism temperat de autoironie şi umor.
Terapeutica lui Cioran din tinereţe, atât de
bine reliefată de Horia Pătraşcu, se
transformă într-o funcţie mai degrabă
consolatorie. Cioran a căutat cu disperare un
sens vieţii. E latura sa religioasă de care nu sa putut debarasa oricât ar fi vrut , care-i

unifică parcursul existenţial şi scrierile, cărora
le conferă puterea de a se adresa
adolescentului pe care unii îl purtăm toată
viaţa în noi.
¹”Prin suferinţă, comentează Horia
Pătraşcu în deplină conformitate cu spiritul lui
Cioran, am acces la certitudinea absolută a
subiectivităţii proprii, a existenţei mele. Sufăr,
deci exist”.

...vindecarea
omului nu se
produce prin
înlăturarea
suferinţei, ci
prin trăirea ei
agonică (în
sensul
originar,
grecesc, de
luptă, conflict)
până la capăt.
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Vocativul mamă
şi interjecţiile -mă, măi, măre ...

studii

În limba
vorbită ca şi în
cea a
folclorului ori
în cea
artistică, o
mare forţă
expresivă
prezintă
interjecţiile şi
se resimte
nevoia unui
studiu
amănunţit al
acestui aspect
al
comunicării.
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În DLR, interjecţia m ă i are următoarele
sensuri:
1) „Cuvânt de adresare către una sau mai
multe persoane de sex masculin, mai rar
feminine şi care marchează între vorbitori un
raport de la egal la egal sau de la superior la
inferior”, sinonim cu bre. Selectez câteva dintre
exemplele prezentate în dicţionarul citat:
Ştefan vodă l-au întrebat: Ce ţi-i voia,
măi? (Neculce). Taci, măi omule, că
asurzeşti boierii (Alecsandri); Ia, ascultaţi,
măi dar de când aţi pus stăpânire pe
mine, zise Gerilă? (Creangă); Apoi, dă, măi
nevastă, sângele apă nu se face (idem);
Stăi, mă, să-mi iau căciula, că mi-a
căzut din cap (Ispirescu); Da acasă nu
puteai sta, măi femeie? (Rebreanu); Măi,
fiinţă nenorocită şi fără simţire!
(Sadoveanu); Mă, bădiţă… Când mai vii tu
pe la noi? (Bibicescu). Interjecţia aceasta se
foloseşte şi la adresa unui animal: Măi
motane, Vină ncoa să stăm de vorbă
(Eminescu).
2) (Repetat sau pronunţat ca ă prelungit)
exprimă: a) admiraţie, mirare, surpriză: Mă!...
că mare minune şi asta! (Creangă); Măi,
măi, măi, că multe-ţi mai văd ochii (idem);
b) nedumerire, neîncredere, teamă; c)
nemulţumire d) ironie. Are variantele mă,
(uneori şi) mo.
Cuvântul are etimologie necunoscută.
În Anon. Carans. interjecţia măi nu are
corespondent latin. Al. Philippide, OR, II, 722,
spune că măi are în albaneză drept
corespondent pe moiă. „Apropierea a fost
făcută de Cihac, care considera cuvântul român
ca împrumutat din albaneză. E o simplă
coincidenţă. Interjecţia română mă, măi se
adresează la bărbaţi, cea albaneză (alături cu
moiă este şi moi) se adresează la femei.
Interjecţia albaneză apoi, împreună cu forma
pentru bărbaţi more, mré, aparţine la
interjecţia neogreacă mωpε (originea?), care, şi
sub forma aceasta, şi sub forma bre, mre,
more [(…)], s-a răspândit în toate limbile din
Peninsula Balcanică. La acest grup de
interjecţii, de obârşie neogreacă, aparţine
românul bre. Dacă însă şi românul mă, măi cu
care te adresezi la bărbaţi, aparţine la acest
grup, este îndoios. Românul mă, măi este
scurtare din măre, interjecţie care are aproape
acelaş înteles”.
În Românii, 23, Frâncu – Candrea spun că
„Mocanii şi chiar moţii nu cunosc cuvântul
dumneata; întotdeauna folosesc numai
cuvantul tu. Copiii zic părinţilor tu şi mă şi tot
asemenea sunt intitulaţi şi bătrânii de către cei
mai tineri, că muntenii ei între ei, de la mic
până la mare, nu se intitulează altfel decât tu”.
Prin urmare, tu şi mă sunt cuvinte de adresare.
Este de crezut că aceasta a fost situaţia în limba
română în ansamblul ei. Pronumele de politeţe
dumneata şi dumneavoastră s-au născut
mai târziu, odată cu schimbarea relaţiilor în
cadrul obştilor. Originea lui tu este clară, dar
originea lui mă trebuie lămurită.
Pentru interjecţia mă/măi, vezi şi Iordan,
Omagiu, 939-940; Valeriu Rusu, Formele de
adresare în limba română (mă, măi), în
LR, 1/1959, p. 52-60; Traian Cantemir,
Invocaţia în poezia populară, Ed. Litera,
1980, p. 11-13 ; Ion Muşlea, Cercetări, II, p.
144; ALR, I, vol. II, h. 198; Ion PopescuSireteanu, Memoria, II, p. 29-30.
În DA, cuvântul bă este considerat variantă
a lui mă şi se face trimitere la acest cuvânt. Aşa
cum măi este variantă a lui mă, tot aşa şi băi
este variantă a lui bă: Băi, Iencea
dumneata, Ce-ai căutat tu p-aicea?
(Tocilescu, 114). În Cântec vechi, 106, vodă i
se adresează ciobanului cu bă şi cu mă, cele
două cuvinte fiind sinonime şi chiar unul
variantă a celuilalt. Iar ciobanul, de fapt
haiducul, i se adresează lui vodă astfel: A, bre,
vodă, dumneata, Tu pe Miu dacă-l vrei,
Uită-te în ochii mei (p. l08). lată şi alte două
contexte: Băi ciobane, ascultă-ncoa
(Nijloveanu, 551); Băi, vere verişcane
(Neagu, 257).

În Muntenia şi Oltenia, interjecţia mă/măi
se poate folosi în structuri precum mă/măi
tată; mă/măi mamă; mă/măi doamnă;
mă părinte etc. Măi tată, grăi purcelul
(Pamfile, Cântece, 249); Măi taică nu purta
grija
(Tocilescu,128);
Măi,
tăicuţă
dumneata, Om mai viteaz ca tine, Zo, că
nu este pe lume! (Timoc, 87); Măi moşule,
dumneata, de ce sapi tu via aşa?
(Tocilescu, 362 ); Măi, sultane, dumneata,
Capu meu la mâna ta (Amzulescu, 506); Oi
cinstite, mă-mpărate (Timoc, 115); Mă,
părinte, părinţele (GS, III, 367). Într-o
convorbire, am auzit un preot mai tânăr
adresându-i-se unuia mai bătrân cu mă
părinte, şi acelaşi adresându-i-se unei doamne
cu mă, doamnă. Acest fel de adresare este cu
totul nepermis în graiurile moldoveneşti. Dacă
în sudul ţării interjecţia mă/măi implică şi o
afecţiune, indiferent de rang şi de vârstă ori de
înrudire, în Moldova şi Basarabia mă/măi în
vorbirea de zi cu zi se foloseşte pe orizontală, de
la egal la egal sau pe verticală, de sus în jos. A te
adresa cu mă/măi unei persoane cu alt rang
social este motiv de conflict. Şi nici părinţilor
(mamei, tatălui) nu-ţi este permis să te adresezi
cu interjecţia mă/măi.

În limba vorbită ca şi în cea a folclorului ori
în cea artistică, o mare forţă expresivă prezintă
interjecţiile şi se resimte nevoia unui studiu
amănunţit al acestui aspect al comunicării.
Pentru exemplificare, ne vom opri la
interjecţia măre care apare mai ales în balade,
cu ea lăutarul adresându-se ascultătorilor: Iar
cel ungurean Şi cu cel vrâncean, Mări se
vorbea şi se sfătuia (Fochi, Mioriţa, 776).
Uneori adresarea este către un auditoriu
numeros: Cine, măre, s-o găsi Şi măre s-o
adăvăra Tot pe Corbea să mi-l scoată (N.
Densușianu, 149); Că nu era, măre, vin şi
era, măre, venin (idem, 112); Şi cum, mări,
îmi zicea, În turci mi se repezea Şi tăia,
mări, tăia (Pamfilie, Cântece, 85); Şi el,
măre, bea Şi el că pleca (Mohanu, 251).
Alteori cântăreţul i se adresează unei singure
persoane: Măre, Oancea dumneata, De
când Oanceo c-ai plecat N-am băut nici nam mâncat (Tocilescu, 47); Aguşiţă
dumneata, şezi, măre, la casa ta (idem,
57). Dacă în exemplele de mai sus interjecţia are
rostire bisilabică, sunt cazuri în care cuvântul
este monosilabic: Nici un mal nu-mi s-a
surpat, Dar ţi-e mândra, mări, pe pat
(Eminescu, VI, 228); Să ţi-l dea, mări,
învăţat/Cum e bun de-ncălicat (Neagu,
194).
În unele cazuri, măre ţine locul interjecţiei
mă, ca în versurile: Tu te duci, badeo,
sărace, Dar eu, măre, ce m-oi face?
(Tocilescu, 351); Măriuţă, măre, dragă,
Cheama-ţi câinii şi ţi-i leagă (Bibicescu,
67).

De cele mai multe ori, măre nu are nici un
sens şi pare a fi intercalat în vers cu scopul de a
completa măsura ori să acorde lăutarului o
pauză pentru versul următor. Pentru a i se mări
forţa expresivă, adeseori măre stă în
vecinătatea unui vocativ: Alei, voi,
ciobanilor, Şi, voi, mări vătașilor (Creţu,
209). Tot pentru intensificarea expresivităţii,
apare uneori câte o forma derivată: Mărelică
Doamne! (N. Densușianu ,75).
Interjecţia se foloseşte şi în proza populară:
Ei! Lasă mări, câne de zmeu ce eşti! vorbi
el către sine (Marian, Basme, I, 146).
Cu toate că s-a vorbit mult despre originea
acestei interjecţii, enigma încă nu a fost
dezlegată, cercetătorii nebăgând de seamă că
măre este o variantă a interjecţiei mă, căreia i
s-a adăugat un -re, ca în Abu, abu, abua -re,
Abuă-te cu tata -re; sau ca în De-i fi tu -re
de-mpușcat etc., pentru care poezia populară
ne pune la dispoziţie nenumărate exemple.
Prin urmare, în interjecţia măre trebuie să
vedem un mă cu silaba -re adaugată de multe
ori pentru a da un plus de expresivitate, situaţie
întâlnită şi în Dunăre, unde -re s-a adăugat
mai întâi la Dună (forma veche a acestui
hidronim), pentru a rima pulbere cu
Dunăre: Dunăre, Dunăre, Drum fără
pulbere. Cu timpul, -re s-a sudat definitiv la
numele Dună.
La aromânii grămusteni (DDA, 774, sub
mă) găsim vocativul singular mă-le aşa cum
găsim grupul de sunete le în Horia fetei:
mamă-le,
tată-le
(Popescu-Sireteanu,
Limbă şi cultură populară, p. 32-33 (ed. a
II-a, Princeps Edit, 2008 ).
Problema care trebuie clarificată este
originea lui mă. De fapt, de această interjecţie,
în ce priveşte originea, ne-am ocupat, pe scurt,
în cartea Memoria Iimbii romane, vol. II, p.
29, unde am spus că mă este variantă cu
afereză de la mamă, în vocativ.
Mamă este un cuvânt mult întrebuinţat ca
vocativ sau ca termen de dezmierdare folosit de
o femeie mai în vârstă în raport cu copiii sau
oameni mai tineri. Adesea vocativul mamă a
devenit, în cântecul popular, un refren cu rol de
interjecţie, fiind golit de sensul său iniţial. Iată
şi câteva exemple: Dă-mă, mamă, puiului,
Nu mă da urâtului, Că urâtu nu-i pe-o
sară, Ci-i mamă, pi-o viaţă amară
(Oprişan, 292); Ţine, mamă, ușa bine, Că
urâtu iarăşi vine (Cârstean, 589); Du-te,
fată, la flăcăi! Bogdaproste, mamă hăi!
(Oprişan, 621 ); Doamne, mamă, ce-ai
grăit, Fi-ţi-ar trupul zugrăvit (Cârstean,
716); Mamă măiculiţa mea, Cui, mamă,
m-ai rânduit, De când eram copil mic?
(Neagu, 64); De-ai şti, mamă, păsul meu,
N-ai mai dormi noaptea greu (Nijloveanu,
690); Mărită-mă, mamă fa (Tocilescu, 492);
Negru-i, mamă, pământu (Viciu, Flori,
210); Mamă, cum l-oi cununa, Căci mă
doare inima (F. Tr., I, 188).
Interjecţia bre este, neîndoielnic, o variantă
a lui măre, mre, cu înlocuirea lui m cu b, ca în
mă, măi pronunţate frecvent bă şi băi. Se
întâlnește şi în dialectele din sudul Dunării.
Toate aceste interjecţii sunt prezente, într-o
formă sau alta, în bulgară, sârbă şi albaneză ca
rezultat al contactului permanent al acestor
limbi cu românii și cu limba acestora.
În dialectul aromân întâlnim cuvintele
mamă, mumă, dar şi formele scurtate îmă,
mâ-ta, mâ-sa. Se foloseşte, în nord, şi mă cu
sensul „mamă” în exemple precum: ai mă? (ai
mamă); va-ni ti alas cu mă şi cu tată (mi te
voi lăsa cu mamă şi cu tată); era grec di mă ş’
di tată. „În nord ca şi în sud circulă compusele
mă-ta şi mâ-ta, mă-sa şi mâ-sa şi numai
mu-mea. Cuvântul este comparat cu alb. më”
(DDA, 774).
Meglenoromânii
au mára şi măra „măi, măre, bre” (Capidan,
III, 182).
Pentru istroromâni, Goran Filipi, în Atlasul
lingvistic istroromân. Indice, p. 113: måje
(= maie).
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ALR I = Atlasul lingvistic român, I.
Sub conducerea lui Sextil Pușcariu, SibiuLeipzig, 1940.
Amzulescu = Alexandru I. Amzulescu,
Cântece bătrânești, București, Ed.
Minerva, 1974.
Anon. Carans. = Anonymus
Caransebesiensis, în „Revista Tinerimea
Română”, I, fasc. II, an 1892, p. 326-380,
editat de Grigore Creţu.
Bibicescu = Ioan G. Bibicescu, Poezii
populare din Transilvania, București,
Ed. Minerva, 1970.
Cantemir = Traian Cantemir, Invocaţia
în poezia populară, București, Ed.
Litera, 1980.
Capidan, III = Theodor Capidan,
Meglenoromânii. Vol III. Dicţionar
meglenoromân, București, 1935.
Cântec vechi = Cântec vechi din
Oltenia, de Marcel Locusteanu, Ilie Mitu,
Aurelian I. Popescu, Craiova, 1967.
Cârstean = Stelian Cârstean, Folclor
din Moldova de Sus, în seria FM, vol. II,
București, EPL, 1969.
DA, I = Dicţionarul limbii române
(A-L) publicat de Academia Română între
1913-1949.
DDA = Tache Papahagi, Dicţionarul
dialectului aromân. General și
etimologic. Ediţia a 2-a, București, Ed.
Academiei, 1974.
DLR = Dicţionarul limbii române
publicat de Academia Română.
Densușianu, N. = Nic. Densușianu,
Vechi cântece și tradiţii populare
românești, București, Ed. Minerva, 1975.
Eminescu, VI = Mihai Eminescu,
Opere, VI. Literatura populară. Ediţie
critică îngrijită de Perpessicius, București,
Ed. Academiei, 1963.
Filipi, ALIr. Indice = Filipi, Goran,
Atlasul lingvistic istroromân. Indice,
Pola, Croaţia, 2004.
Fochi, Mioriţa = Adrian Fochi,
Mioriţa, București, Ed. Academiei, 1964.
Frâncu – Candrea, Moţii = Teofil
Frâncu și George Candrea, Românii din
Munţii Apuseni (Moţii), scriere
etnografică, București, 1888.
F. Tr. I = Folclor din Transilvania,
I, București, EPL, 1962.
GS, III = revista „Grai și suflet”, vol. III,
1927-1928.
LR = revista „Limba română” (1951).
Marian, Basme, I = Simion Florea
Marian, Basme, vol. I, București, 1986.
Mohanu = C. Mohanu, Fântâna
dorului. Poezii populare din Ţara
Loviștei, București, Ed. Minerva, 1975.
Mușlea, Cercetări, II = Ion Mușlea,
Cercetări etnografice și de folclor, II,
București, Ed. Minerva, 1972.
Neagu = Gh. I. Neagu, Folclor din
Câmpia Dunării, în seria Folclor din
Oltenia și Muntenia, IV, EPL, 1969.
Nijloveanu = Ion Nijloveanu, Poezii
populare de pe Argeș și Olt, în seria
Folclor din Oltenia și Muntenia, IV,
București, Ed. pentru Literatura, 1969.
Omagiu Iordan = Omagiu lui Iorgu
Iordan, cu prilejul împlinirii a 70 de
ani, București, Ed. Academiei, 1958.
Oprișan = I. Oprișan, Folclor din
Moldova de Jos, în Folclor din
Moldova, vol. II, București, Ed. pentru
Literatură, 1969.
Pamfile, Cântece = Tudor Pamfile,
Cântece de ţară, București, 1913.
Philippide, OR, II = Alexandru
Philippide, Originea românilor, vol. II,
Iași, 1928.
Popescu-Sireteanu, Ion, Limbă și
cultură populară, București, Ed. Șt.
Encl., 1983; ediţia a II-a, Iași, Ed. Princeps
Edit, 2008.
Popescu-Sireteanu, Ion, Memoria
limbii române, vol. II, Iași, Ed. Bucovina,
1998.
Timoc = Cristea Sandu-Timoc, Cântece
bătrânești și doine, București, Ed.
pentru Literatură, 1967.
Tocilescu, I = Gr. G. Tocilescu,
Materialuri folcloristice, vol. I,
București, 1900.
Viciu, Flori = Alexiu Viciu, Flori de
câmp. Doine, strigături, bocete,
balade. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1976.
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LIRISM ESTOMPAT,
EXTRAS ,,DIN SPERANŢA
DISPERATĂ”

Cartea străină

După cum ne putem da seama din cuprinsul
volumului selectiv, bilingv Der Traum hat offene
Augen (Vis cu ochii deschişi), tradus în
româneşte de George Guţu şi publicat de Editura
Fundaţiei culturale române în 2001, Rose
Ausländer (1901-1988) este autoarea unor poeme
grave, esenţializate, străbătute de un fior muzical
autentic, bune conducătoare de emotivitate şi de
cognitivitate, concepute într-o tonalitate uşor
pesimistă, lipsită de orice stridenţă retorică,
refractară sentimentalismului lacrimogen,
deosebit de variate din punct de vedere tematic,
mai degrabă autoreferenţiale decât fanteziste,
totdeauna dispuse să trezească în conştiinţa
cititorului receptiv admiraţia faţă de frumuseţea
poetică adevărată şi totodată vibrantă.
Atunci când pune în temă legătura cu spaţiul
matricial, remarcabila poetă germană îşi exprimă
ataşamentul faţă de locurile natale bucovinene,
unde s-a simţit îndeaievea acasă, unde a avut
parte de o copilărie fericită, atent supravegheată
de mama iubitoare, unde a putut să trăiască în
consonanţă cu natura plină de vrajă, unde s-a
pomenit de multe ori omenită de locuitorii satului
moldovenesc, unde nu i-a lipsit nimic din ceea ce
ar fi putut să o facă să se creadă în siguranţă, unde
fusese adeseori înconjurată de ,,oameni care se
înţeleg”, de o ospitalitate extraordinară,
manifestată în fel şi fel de circumstanţe reale.
Căutând să dea rezolvare lirică problemei
identităţii, variaţiunile poetice pe aceeaşi temă a
iudaismului ne oferă prilejul de a descinde (pe
calea imaginaţiei fecunde) în Ierusalimul învăluit
în ,,aroma portocalelor”, de a face cunoştinţă cu
tatăl poetei, pe deplin familiarizat ,,cu labirintul
Cabbalei”, dar, în acelaşi timp îndrăgostit de
,,oraşul profan”, de a lua parte la exuberantul
Sucot (sărbătoarea corturilor sau a strângerii
roadelor) ori la miticul ritual pascal, de a păşi pe
fabulosul tărâm al dorinţelor împlinite, al
lucrurilor bine păzite de generosul ,,înger al
păcii”, al vieţii binecuvântate, de a savura
farmecul etnic al lumii iudaice, patriarhale,
autarhice, microarmonioase.
De îndată ce părăseşte fascinantul teritoriu
mitic şi păşeşte pe suprafaţa neocrotitoare a
realităţii
propriu-zise,
Rose
Ausländer
experimentează în toiul tinereţii holocaustul
terifiant, descoperă lipsa oricărei posibilităţi de
fiinţare în siguranţă, se trezeşte faţă în faţă cu
dezumanizaţii pistolari nazişti, gata să împuşte nu
numai fiinţele nevinovate, dar până şi ,,toate
stelele şi luna”, se surprinde copleşită de
cumplitele ,,zile ale sărăciei” istovitoare, devine
martora incredibilei îngheţări a timpului, are
parte de o ,,vară oarbă”, neprielnică, de o aciditate
sporită, bogată în cenuşă, îi mângâie cu privirea
pe norocoşii săi semeni salvaţi de la moarte,
porniţi, mai apoi, în exodul prăpăstios, ,,se sufocă
în fumul veşnicelor ghetouri”, se bucură auzind de
,,cei care au înviat”, îşi boceşte, discret, morţii
care ,,tac în adânc”, regretă că nu-şi poate ţese
covorul ,,din aceste fire de sârmă” ghimpată, e cât
pe aci să se înece ,,în sângele cernelei” folosite
pentru scrierea unor poeme sordide, elegiace,
anxioase, face cunoştinţă cu ,,ne-cuvântul/ în
spaţiul gol,/ luminând”, nu înţelege de ce omului
îi este câteodată cu voia ,,de a elimina de pe lume
oameni”, îşi dă seama că nu mai are unde să se
ascundă într-o lume din ce în ce mai
neprimitoare, mai devastată, în care cerurile ,,se
surpă”, nu poate nicidecum uita faptul că ,,nişte
cizme/ au călcat curcubeul în picioare”, că
trandafirii înşişi sunt expuşi morţii straşnice.
În cadrul mai multor texte lirice fracturate,
exilul este tematizat într-o modalitate insistentă,
scoţându-se în evidenţă nefireasca situaţie a
depeizării, deplângându-se caracterul nelocuibil
al lumii desţâţânate, identificându-se ,,o serie
imperceptibilă de/ singurătăţi” inapte să

Viorel Nica

comunice vreodată. Exilată fiind în SUA, poeta
trecută prin atâtea încercări dificile se pomeneşte
,,în slujba edificiului Babel”, întâmpină dificultăţi
în a se adapta stilului de viaţă american şi, mai cu
seamă, în a mai proslăvi vreuna din frumuseţile
întâlnite în cale, ajunge să invidieze o seamă de
necuvântătoare (precum pantera, ciocârlia,
pitonul) a căror moarte nu-i premeditată, ci se
produce natural, de la sine, e stânjenită de faptul
că trebuie să intre ,,în ritmul roţilor”, e încolţită de
,,întrebări spinoase”, cărora nu le poate răspunde
cu una cu două, constată că trebuie să trăiască de
multe ori la limită, ,,cu iubirea sugrumată”,
aidomează stingheritoarea stare de exil cu o ,,casă
fără uşi şi ferestre”, se simte lipsită de identitate,
de tradiţie, de familiaritate, visează ,,o navă
plecând/ în direcţia contrară”, se trezeşte singură
,,cu vântul”, cu care tăifăsuieşte în pripă,
mărturiseşte, în surdină, într-o manieră lirică
estompată, că n-are casă, că o duce greu, că
deambulează fără ţintă, că anevoie de tot se mai
poate recunoaşte pe sine ca fiinţă teafără şi
nevătămată.
Situându-se
la
antipolul
locvacităţii,
tematizarea graiului pune în valoare rostirea
abreviată, ne face cunoscută predilecţia autoarei
pentru peisajul frust, se dezvoltă într-un chip
grav, juxtapunându-i descrierii laconice meditaţia
sobră, asociindu-i mărturisirii făţişe prezentarea
nudă a vreunui fapt cotidian, evitând orice soi de
grandilocvenţă, de emfază ostentativă, de
discursivitate agresivă, propunându-ne o serie de
imagini elementare, de o prospeţime fără egal, ne
introduce, cu multă prudenţă, în taina procesului
creator, atrăgându-ne răspicat atenţia asupra
valorii cuvântului necontaminat, asupra
misterului foii nescrise, asupra virtualităţii
imaculate. Cu multă modestie autoarea
metapoemelor A scrie poezii, Bolboroseală,
Hârtie, Șansă, Cuvintele ploii, etc. ni se
înfăţişează descinzând ,,în Ţara nimănui” şi
construind ,,himere de hârtie”, folosind ,,cuvinte/
tari/ ca răsuflarea pământului”, realizând o
insolită ,,călătorie în cuvinte”. În viziunea ei, ,,a
scrie poezii” înseamnă ,,Să treci prin/ şapte
iaduri” în timp ce ,,Cerul vede asta/ cu plăcere”.
Pe lângă faptul că e infernal, scrisul poetic o
bulversează profund pe autoarea hipersensibilă în
măsura în care se naşte, oximoronic, ,,din
speranţa disperată”. Ci, oricât ar fi de greu de
realizat, el constituie ,,un loc/ în care poţi
respira”, în care se poate găsi ,,un drum spre
stele/ spre simbol şi sens”.
Pe parcursul delicatei tematizări a iubirii,
bătrâneţii, morţii, expresia lirică se condensează
la maximum, tonalitatea gnomică devine
precumpănitoare, nevoia de comunicare se face
simţită într-o modalitate presantă, dimensiunea
erotică beneficiază de o tratare preferenţială,
întrucât iubirea e apreciată drept calea către
,,suprema frumuseţe”. Meditând asupra morţii
iminente, autoarea poemelor Plec, Aşteptare,
Portretul unui bătrân, Mai eşti încă aici, Iarăşi
adoptă o atitudine necrispată, olimpiană, se
comportă cât se poate de firesc, reuşind să
stăpânească angoasa stârnită de inevitabilul
sfârşit, conferindu-i emoţionantei aşteptări
tanatice o notă ceremonioasă, refuzând să se
exhibe, să se dea în spectacol, menţinându-şi
trăirea (din care se naşte poezia cea mai subtilă) la
o cotă înaltă, permiţându-şi să-l mai contemple
odată pe ,,oribil de frumosul/ […] semen”,
aşezându-şi inima ,,în/ ruginitul/ înveliş al
doliului”, aşteptând într-o stare de ataraxie
sinceră, câtuşi de puţin trucată, ,,molcoma
trecere/ într-o/ altă lume”, atât de diferită de
aceasta, încredinţându-se că numai moartea ca
atare i-ar putea deschide, în cele din urmă,
privilegiatul drum către nemurire.

În cadrul mai
multor texte
lirice
fracturate,
exilul este
tematizat într-o
modalitate
insistentă,
scoţându-se în
evidenţă
nefireasca
situaţie a
depeizării,
deplângându-se
caracterul
nelocuibil al
lumii
desţâţânate,
identificându-se ,,o
serie
imperceptibilă
de/ singurătăţi”
inapte să
comunice
vreodată.

litere

BIBLIOGRAFIE

19

Adrian Alui Gheorghe

O poezie a socialului
eşuat în intimitatea vulnerabilă

cronici

...scenariul
este unul
filmic, derulat
cu
încetinitorul,
cinismul
percepţiei este
îmblînzit de o
recuzită
domestică,
poemul în sine
transgresează
timpul şi
spaţiul
proiectînd
lumea pe care
o conţine
într-o
dimensiune
psihologică,
care e timpul
poetului.
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L-am ascultat recent pe Liviu Ioan Stoiciu
citind cîteva texte din volumul „Substanţe
interzise”, în public, şi am avut sentimentul că
e vorba de interpretarea unor incoerenţe.
Poetul părea să nu reuşească să transmită
textul şi subtextul, eu, cel care receptam,
rămîneam în afară. Discursul părea un dialog
pe mai multe voci care nu se armonizau, ci se
respingeau reciproc. De asta, am căutat cartea
rapid, să o recitesc mai puţin superficial ca
altădată, ca să mă conving dacă acel cor critic
care a întîmpinat ultimul volum al lui Stoiciu a
avut sau nu a avut dreptate. Recunosc că sînt
mulţi autori care îşi mutilează textele la
lectură, că recitarea/citirea poemelor în public
e uneori ca zdrenţuirea vălului care nu
ascunde neapărat misterul, ci îl dozează după
o logică artistică. Poezia e, de cele mai multe
ori, o aventură pe cont propriu, fie din postura
autorului, fie din postura cititorului. Pentru
că, o spun mai toţi cei care se pricep, cititorul
este un re-creator de text, nu-i aşa?
Volumul „Substanţe interzise” al lui Liviu Ioan
Stoiciu e, trebuie să recunosc, după o lectură
nouă, de la primul la ultimul vers, o probă de
virtuozitate poetică. Avem de a face cu toate
registrele în care poate să evolueze un poet, un
solist, care are în faţă un public de degustători
de poezie: e ludic, e tragic, e persiflant, e
ironic, e autoironic, simulează, se revoltă. Îşi
scrie textul cu sine însuşi. Şi toate astea le face
fără să-i pese de bietul auditoriu care e luat,
text cu text, ostatic în proiectul poetului.
Capcane sînt peste tot, scenarii sînt peste tot,
poetul evoluează ca un saltimbanc al
semiozelor, simbolurile consacrate se
desacralizează, banalul se sacralizează cît ai
clipi. E o veselie de sfîrşit de lume, dar orice
apocalipsă veselă se termină, firesc, cu
promisiunea alteia. Căci fiecare apocalipsă
are, pînă la urmă, propria apocalipsă, lucru
care ne face să fim un pic mai optimişti, nu-i
aşa? Primul poem e ca un buzdugan aruncat în
poarta posibilului cititor/ascultător, o
autoprezentare făcută la persoana a treia, ca o
descriere regizorală la o punere în scenă în
care personajul este greu de prins în acţiune, e
nevoie de amănunte suplimentare. Lehamitea
e un surplus de luciditate: „o ia de la capăt,
revizitează aceleaşi locuri, frecventează/
aceiaşi oameni şi aceeaşi epocă, nimic/ nou –
numai lucruri/ şi sentimente vechi. Mai
exact: ce i-a fost dat, a luat, nu/ mai aude nici
măcar clopotul dogit din viitor,/ pe care l-a
tot auzit până acum o vreme, e total
dezorientat,/ degeaba nu-şi acceptă
neputinţa –/ o şi mai mare încetinire a
conştiinţei./ A conştiinţei apropierii morţii
lui. Sau o încetinire a/ conştiinţei din
Univers? Sau a conştiinţei/ unei noi furtuni
magnetice... A pierdut şi ultima bătălie,/
înainte să se culce./ Dimineaţa o ia de la/
capăt, suferă ca prostul. Nu are ce să mai/
înveţe nici de la copacul admirat 100 de ani
din Parcul/ Carol, nici de la broasca ţestoasă
din lac,/ programată să trăiască 150 de ani,
chiar dacă lasă impresia/ unei împăcări cu
tot ceea ce e în/ afara şi înlăuntrul lor.
Seninătatea vine de la aceeaşi/ sursă de
lumină – de ce nu/ reuşeşte el să se încarce
minut de minut,/ să se bucure de ceea ce
primeşte de-a gata, natural?/ În ciuda
deformării câmpurilor,/ se redescoperă
numai în trecut./ Şi-a pierdut şi bruma de
încredere/ în capacităţile lui psihice. Vine în
parc să/ se regleze, intuitiv, aşezat pe malul
lacului, în singurătate,/ se abţine cu greu să
nu dea în lacrimi, să nu-i/ fie ruşine: ce e
mai/ presus de el şi nu-l înţelege? Nu se referă

la Dumnezeu./ Ce e mai presus de el?
Întrebare-ecou... Din când în când/ aude o
voce interioară, mereu aceeaşi, care-i/
răspunde, cinică: „vezi ce s-a/ întâmplat cu
cei de dinaintea ta!” – şi se blochează.
(Stricarea frumuseţii, p, 7). Luciditatea este,
astfel, moartea frumuseţii. Baudelaire spunea
cîndva: „Îmbătaţi-vă: cu vin cu poezie sau cu
virtute, dar îmbătaţi-vă!”. Beţia cu poezie şi
luciditate e, la Liviu Ioan Stoiciu, definitorie.
Unele poeme sunt scenarii tulburătoare,
demne de un Kafka postmodern care nu mai
stă la „poarta legii”, ci la poarta care îl conduce

grupului, care scoate dintr-un/ sac măsline,
sare, brânză, pui fript, ouă fierte, ceapă…/ A
fost un nou atac energetic. Stau pe/ o bancă,
în apropiere şi privesc florile corcoduşului.
Aud/ binecuvântarea: v-am adunat aici
fiindcă voiam să/ vă arăt lipsa de minte a
celor care au/ trecut înaintea voastră pe aici.
Voi simţiţi frumuseţea/ locului? Mi-aş fi dorit,
după ce mâncăm,/ să aşternem aici paturile…
Şi de băut nu dă nimeni? Am eu/ vin de la
pomană – acolo ospăţ de post, cu/ sarmale şi
ciuperci, cornuri cu gem, colivă... Sunt în
postul/ Paştelui. N-am mai ţinut post din

în sine: „Mă afund în interiorul meu, îngheţ
de frig, dârdâi,/ pe zi ce trece mi se încetinesc
mişcările,/ nu mai am nici un motiv să/ ies la
suprafaţă. Mă rad, mă îmbrac frumos,
nimeni nu/ bănuieşte cât de departe am
ajuns./ Totul devenind anevoios de la o
vârstă… N-am/ noroc să mă mai bucur de
nimic, se/ apropie staţia. Aici mă aşteaptă o
mică alinare. O ţigancă:/ faceţi magie
neagră? Hai, conaşule,/ trezeşte-te. Aici e? În
jur, basmale turceşti, legate la/ colţuri,
lumânări aprinse, un lacăt/ deşurubat, fese
dezgolite, pulbere,/ întunecime. Ce caut eu/ la
tine? Ai plătit să-ţi dezleg de iubire,/ că nu
mai vrei să auzi de… unde e, caută printre
hârtii/ scrise, parcă ar fi pomelnice, păi şi noi
facem/ ce face popa… cum o cheamă? Astea
sunt pentru morţi, astea/ sunt pentru vii...
„Iubirea are un caracter/ ondulatoriu”. Da?
Eşti o ţigancă inteligentă. Ţi-am citit/
gândurile, conaşule./ Mestec, absent, grăunţe
înmuiate în/ vin. Una câte una amintirile îşi/
dau duhul şi putrezesc. Îmi faci cu/ ochiul.
Ura! Mă văd întins în pat. Plutesc/ la doi
metri deasupra mea. Acum mor de cald,/ nu
mă mai afund, acum mă înalţ. Şi tot aşa,
până prind un/ moment de trecere, aştept
aprobare.” (Aştept aprobare, p. 9)
În altă parte scenariul este unul filmic,
derulat cu încetinitorul, cinismul percepţiei
este îmblînzit de o recuzită domestică, poemul
în sine transgresează timpul şi spaţiul
proiectînd lumea pe care o conţine într-o
dimensiune psihologică, care e timpul
poetului. Poemul care urmează e, realmente,
antologic: „Opriţi în faţa corcoduşului înflorit
să facă fotografii,/ e frig, se bucură că mai
există în pom o/ speranţă. În acest pom au
văzut pâini mari, albe, toată/ iarna. Aici e
locul lor de întâlnire./ Adevărul e că ducem o
viaţă aşa de primitivă, zice/ conducătorul

copilărie,/ Maricică. Eu ţin toate posturile şi
vezi ce bine arăt. Unii/ dau din cap, „tu ai
depăşit simetria unei vieţi/ obişnuite”,
observă profesorul navetist: nu e nevoie să
te/ înfumurezi aici. E gelos. Aici apar şi
oameni/ pe care nu-i poţi vedea? Toţi
aşteaptă/ maşina care-i duce să viziteze mai
multe mănăstiri. Fiecare/ trăieşte în
cumpătare. O femeie cu batic/ pe cap scoate
prăjituri de casă, plăcinte: pe lumea asta noi/
nu vom dobândi bogăţii… Ce să facem,/ tanti:
ne rostogolim şi noi, trece vremea, devenim/
neplăcuţi… Dau din mână în mână/ o sticlă
de ţuică, „e trasă de trei ori de mine, pe
cuvânt”,/ să fiţi sănătoşi, asta e o băutură
vindecătoare, te face/ să uiţi, te scapă şi
dintr-o/ furtună pe mare, „te arde la
lingurică”. Nu le mai e frig,/ dar ce-o fi cu
autocarul ăla pentru mănăstiri de nu/ mai
apare? Sigur n-am greşit ziua? Niciunul nu-şi
aminteşte/ în ce zi este. Râd. Invocă energiile
celor/ şapte/ Arhangheli. Sărut mâna pentru
masă. Ziceţi voi bogdaproste./ Am păcătuit…
Fiecare pleacă de unde a/ venit. N-a fost
decât o ocazie să stea lângă pomul înflorit,/
şi-au dat întâlnire la întâmplare, unii pe/ o
reţea de socializare, alţii prin telepatie, unii
vin din/ viitor, alţii din trecut. Aşa trebuia să
fie.” (Sunt în exces, p. 13)
Sentimentul, bine augmentat erotic, este
filtrat prin poveste, fantasmele au
concupiscenţă şi corporalitate, ingenuitatea e
maximă : „Vreau să întrec vrabia care ţopăie
în faţa mea, pe drum,/ în praf, nu se sperie,
nu zboară, nu/ vreau să se îndepărteze din
cauza slăbiciunii ce o am pentru/ ea? Aştept
să se dea de trei ori peste cap. Mă/ iertaţi,
domnişoară: mai mergem înainte împreună
mult,/ sub-cupola-craniului-de-ceară? Sub/
al nouălea cer, adică? E o şmecherie la mijloc.
Mai bine/ vezi pe unde calci – mă
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priveşte cu/ dojană de sub o pălărie
roz, mi se încetinesc paşii, ea/ are aceeaşi
căutare înapoi, spune:/ suntem nimic. Bine
că n-am rămas pe dinafară. Mă opresc,/ îmi
e un somn de moarte. „Îţi aminteşti de
orgiile/ din timpul epidemiilor de ciumă”?
Mă/ întind pe marginea şanţului, ea vine
lângă mine, are/ spume la gură, tu cine eşti,
de fapt?/ „Eu sunt o vrabie, ce importanţă
are…”./
Ne dezbrăcăm unul pe altul,
aruncăm unul câte unul/ stindardele
însângerate de pe noi.” (Suntem nimic, p. 16).
În jocurile de copii, adesea, ca efect al
frecventării basmelor, o furnică este regina
furnicilor, un fluture este regina fluturilor sau
o mierlă este regina mierlelor şi imaginaţia le
dă corporalitate prin simpla rostogolire de trei
ori peste cap. Pentru maturul care încă mai
are puterea să îşi imagineze aceste fantastice
întruchipări viaţa are, încă, o multitudine de
soluţii şi înfăţişări. Miraculosul este dus şi mai
departe de către poet, pînă la a-şi imagina că
biletul extras din pliscul papagalului din bîlci
poate să conţină numerele la loto; şi dacă nu
iese cîştigul la loto, e bun şi norocul din
dragoste: “bileţele de papagal răsturnate din
cutie, luate de vânt şi/ proprietarul alergând
să le adune ba în stânga,/ ba în dreapta,
printre/ trecătorii aplecaţi să le adune la
rândul lor şi să/ le deschidă pe furiş, câte
unul:/ bileţele cu viitoarele numere
câştigătoare. Şi cei trei/ papagali dând din
aripile tăiate,/ speriaţi, plutind un minut şi
aterizând repede pe asfalt,/ dezvăţaţi să
zboare… Bileţele/ ale sorţii, ale unor lumini
slabe. Ale sorţii/ ingrate, scoborâte, mai anii
trecuţi, pe fundul unei fântâni/ din veacurile
III - IV. Fântână/ deasupra căreia apăreau
deseori vapori asemănători cu/ forma unui
cocor/ alb: simbol al singurătăţii mele,
iubito, şi al lumii/ particulelor elementare .”
(Bileţele ale sorţii, p. 26).
Cred că poezia lui Liviu Ioan Stoiciu este în
cea mai mare parte intraductibilă, indiferent
de limba în care s-ar face transpunerea.
Topica este întortocheată, limbajul este unul
al asociaţiilor paradoxale, urmînd vibraţia şi
logica interioare, muzica versurilor este
resorbită de pauzele dintre cuvinte,
Decembrie 2014

reîntâlni către sfârşitul cărţii, când amândoi
vor fi bătrâni şi “înţelepţi”.
Protagonistul, ca şi mulţi dintre noi, este
într-o neostoită căutare de certitudini, de
absolut, lăsându-se adesea cucerit de sugestii
orientale privind nevoia interioară de linişte şi
meditaţie; din nefericire, omul de azi uită că şi
propria sa tradiţie, pe care pare că n-o mai
cunoaşte, abundă de valori de acest fel, că a
generat o spiritualitate de înaltă ţinută şi o
antropologie fondată pe revelaţia DumnezeuOmului, prin urmare, că mântuirea se află
mult mai aproape decât îşi imaginează, iar
“calea” îi este la îndemână. Nu putem să nu
facem o cât de modestă apropiere – desigur,
respectând specificul de gen – între
“Siddharta” şi “Amintirile pelerinului rus”: şi
în aceasta din urmă, căutătorul se angajează la
un drum iniţiatic, o căutare de sine, a inimii
sale, cu ajutorul rugăciunii inimii sau
rugăciunii interioare. Şi după multe peripeţii,
ajunge la sine, ajunge în inima sa, iar acolo se
găseşte nu doar pe sine, ci – aceasta este
distincţia fundamentală între cel două cărţi,
dar şi între spiritualităţile pe care ele le
reprezintă – în inima sa Îl găseşte şi pe
Dumezeu; în intimitatea sa se întâlneşte şi cu
Hristos, care conferă autenticitate găsirii de
sine.
Şi totuşi, “Siddharta”, această carte scrisă
cu mai bine de nouăzeci de ani în urmă, relevă
"silogismele amărăciunii" se întîlnesc cu idei
din "teoria fatalismului". Lui Liviu Ioan
Stoiciu i se potrivesc de minune consideraţiile
lui T.S. Eliot, pe care le-am descoperit în eseul,
celebru de altfel, "Poeţii metafizici": «O teorie
filosofică care a pătruns în poezie este
inatacabilă pentru că adevărul sau falsitatea ei
filosofică nu mai contează, iar adevărul ei
poetic este dovedit … (…) Poeţii civilizaţiei
noastre, aşa cum e ea acum, sunt siliţi să fie
poeţi dificili. Civilizaţia noastră reprezintă o
mare varietate şi o mare complexitate, şi
acestea,
exercitîndu-se
asupra
unei
sensibilităţi rafinate, produce în mod necesar
efecte variate şi complexe. Poetul trebuie să
devină din ce în ce mai cuprinzător, din ce în
ce mai aluziv şi indirect, pentru a obliga limba,
fie şi violentînd-o, să-i exprime gîndul ». Să
exemplificăm cu un alt poem spectaculos din
carte: " nimic nu mai e cum a fost, a pierdut şi
ce n-a avut,/ acum stă în ogradă cu ochii în
gol şi/ îmbată ciorile cu ţuică, le dă pâine
înmuiată în ţuică,/ una a prins-o şi i-a turnat
ţuică pe gât,/ i-a desfăcut ciocul şi cogâlţ,
cogâlţ.../ N-a murit cioara, din contră, de a
doua zi i-a/ cerut de băut. Acum bea cu ea
împreună şi la cârciuma/ din sat – noaptea,
cioara se transformă/ în femeie tânără. El/
şi-a pregătit totul pentru înmormântare,
hainele,/ pânzele de pus în coşciug,
coşciugul,/ dar nu mai crapă o/ dată, să
scape de-o grijă. Şi-a dat seama că/ nu mai e
decât o adunătură de acte vechi,/ pe care nu
le poate citi, că-l/ podideşte plânsul. Că sunt
implicate/ spaţii malefice, energii ale
câmpului lui mental,/ diferite lungimi de
undă şi frecvenţe. Ce i-a mai rămas?/ Să-şi
plângă de milă, totul a rămas măsurat după/
ochii lui, ce n-ar fi dat să plângă în/ hohote:
în tribunal n-a putut, după divorţ, nici pe
stradă,/ că-i era ruşine, a intrat în biserică,
dar nici acolo n-a plâns, avea impresia că-l
luau peste/ picior sfinţii, păcătos cum e.
Dacă/ ar fi putut să moară atunci, ar fi fost
perfect. N-a/ fost să fie. „Ţi-ai dat foc/
amintirilor?”, l-a întrebat o babă./ „În urma
incendiului, cei/ 43 de iezi aflaţi într-un grajd
improvizat, lipit de colibă,/ au ars de vii” ...
(Ce ţi-a mai rămas, p. 38)

continua căutare a omului dintotdeauna de a
da profunzime propriei sale existenţe,
încercân să găsească “drumul” sau “calea” cu
ajutorul experienţelor care îmbogăţesc orice
fiinţă umană, experinţe care se cer imperativ
trăite conştient, iar nicidecum lăsându-ne
“trăiţi” de ele. În acest sens, lectura romanului
“Siddharta” poate fi într-adevăr folositoare.
Autorul cărţii, Hermann Hesse, câştigător
al Premiului Nobel pentru literatură, în 1946,
era fiu şi nepot de misionari pietişti în India.
Pentru autorul ei, cartea este un ghid către o
ţară imaginară, aceea a liniştii şi păcii
interioare (de notat că Hermann Hesse n-a
fost nicicând în India!), făgăduind cititorului
că la capătul “drumului” va întrezări oceanul
conştientizării de sine, unde nimic din cele ce
pot fi învăţate să nu se găsească deja în
propriul suflet sau în preajma noastră.
Cartea se încheie cu reîntâlnirea celor doi
prieteni, după optzeci de ani: îi unea o mare
iubire, dar între ei se întindea o mare de
experienţe trăite individual şi un ocean de
înţelepciune. Autorul descrie astfel întâlnirea
dintre Siddharta şi Govinda: “Din străfundul
fiinţei sale, el se închină, până la pământ,
dinaintea omului care stătea nemişcat şi al
cărui surâs îi amintea tot ceea ce iubise în viaţa
sa, tot ceea ce în viaţa sa fusese mai de preţ şi
mai sfânt”.

Deşi nu îi stă în fire, Liviu Ioan Stoiciu are
deseori şi umor, cam morbid, fin însă, kafkian
poate, comparabil cu paradoxalele situaţii din
poezia lui Marin Sorescu, mai ales din «La
Lilieci». Iată o probă în care «mortul din
parcela K» a cimitirului dă şperţ ca să mai
revină o oră, două în lume, un ecou
postmodern la celebra romanţă de mahala
«Deschide, gropare, mormîntul»: "Fizician,
totuşi, nu metafizician, citeşte ce scrie pe/
cruce, nu-i vine să creadă, visează?/ Un
pumn în plină figură îl trezeşte – ce cauţi, bă,
aici,/ în cimitir, la ora asta (dacă era în/
noaptea de Înviere mai înţelegea, aprindea
o/ lumânare la morţi, dar aşa?). În cimitir,
unde găsea/ particule cu care se întâmpla să/
interacţioneze: pe unde ai intrat? Pe poartă,
să trăiţi, eu/ sunt… A, tu erai… Ţi-ai schimbat
coafura./ Era mortul din parcela K,
reîncarnat pentru o oră, două, cât/ o fi plătit,
că are ăsta un talent să/ mă sperie, l-am
iertat, mi-a dat bani de băut. Nu/ se mai
ruşinează de urât./ Bea la cârciuma din colţ,
cu cine se aşază la masa/ lui, e nebunul
cartierului – fost/ profesor universitar,
paznic la cimitir după ce-a/ ieşit de la
mititica,/ a fost acuzat de viol dar făcea
politică pe invers,/ săracul./ Ajuns în halul
ăsta pentru că nu-şi mai înţelegea propriul/
scris, dar înţelegea scrisul unui/ „grup arhaic
de iniţiaţi”, cum le spunea…/ Scrisul, o linie în
zigzag: ce-i amintea de aţa morţilor." (Din
parcela K, p. 44)
Liviu Ioan Stoiciu este un poet egal cu sine,
interpretînd o partitură aproape fără cusur de
la debut pînă azi. Poezia lui Stoiciu îngînă
propria biografie, regăsindu-se în biografiile
celorlalţi, fiind deseori o poezie a socialului
eşuat în intimitatea vulnerabilă. Mi-ar plăcea
să văd, măcar de aici înainte, şi un Liviu Ioan
Stoiciu care să scrie împotriva lui Liviu Ioan
Stoiciu. Adică să rişte o „rebranduire” a
discursului, recurgerea la artificii poetice,
literare, care să îl surprindă chiar pe el însuşi.
De ce spun asta? Pentru că în substanţa
volumului „Substanţe interzise” se găsesc
semnele unor noi şi surprinzătoare înfăţişări.
Pe care le aşteptăm.

Cred că poezia
lui Liviu Ioan
Stoiciu este în
cea mai mare
parte
intraductibilă,
indiferent de
limba în care
s-ar face
transpunerea.
Topica este
întortocheată,
limbajul este
unul al
asociaţiilor
paradoxale,
urmînd
vibraţia şi
logica
interioare,
muzica
versurilor este
resorbită de
pauzele dintre
cuvinte...

litere

Nicioadtă nu-i prea târziu să-ţi pui
probleme fundamentale sau să faci lecturi care
să te pună în cumpănă şi să te oblige să te cauţi
pe tine însuţi, să călătoreşti spre centrul
propriei tale fiinţe, să identifici ceea ce e mai
de preţ în viaţa ta. Deşi reflectă realităţi
culturale dintr-o altă lume decât cea
europeană, micul roman “Siddharta” al lui
Hermann Hesse (publicat în 1922) nu şi-a
pierdut din prospeţime. El răspunde, de fapt,
unei nevoi autentice a oricărui om, aceea de a
se descoperi pe sine. Siddharta este căutarea
lui Buddha şi a căii pentru a deveni un
Buddha, adică un “deşteptat”, unul care
devine conştient de sine, ajungând la
iluminare, o experienţă în urma căreia vezi
lucrurile aşa cum sunt ele, iar nu cum par a fi.
Cartea lui Hermann Hesse ne prezintă
istoria tânărului Siddharta, fiul unui om bogat
din înalta clasă a preoţilor indieni, care
încearcă în orice chip să-şi găsească propria
stradă. “La umbra casei, pe malurile însorite
ale râului, în preajma bărcilor, la umbra
cordului Sal, la umbra palmierului, crescu
Siddharta, frumosul fiu al brahmanului”: dar
nu era fericit. Împreună cu Govinda,
nedespărţitul său prieten din copilărie, pleacă
la drum. Călătoria iniţiatică, drumul spre
centru şi spre sine îl faci de unul singur. Aşa
că, îndată ce în viaţa lor intră frumoasa
Kamala, cei doi prieteni se despart. Se vor
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...la Eminescu
iubirea din
cosmos este
imensă,
copleşitoare –
iar faţă de
această
rezultantă a
uriaşei lumini
în expansiune
omul cu
iubirea lui
terestră
devine mic,
este cu
adevărat
copleşit, stă în
ungherul
sufletului ca
spectator.

Un punct de vârf al pesimismului
eminescian poate fi considerată negarea
categorică din Împărat şi Proletar: Spuneţi
că-i omul o lumină / Pe lumea asta plină deamaruri şi de chin? / Nici o scântee
`ntr`însul nu-i candidă şi plină / Murdară
este raza-i ca globul cel de tină / Asupra cărui
dânsul domneşte pe deplin. Aceste câteva
versuri de început ţin întregul poem, în sensul
că desfăşurarea ulterioară a argumentelor este
legată de ele. A vorbi despre o „rază murdară”,
a nega până şi scânteii omeneşti, arheului,
candoarea şi plinătatea categorială este o
plângere a fiinţei din adâncul ei. „Lume” vine,
în româneşte, de la „lumen” latinesc, un
compus din lumină: am putea fi induşi în
dulcea eroare că poetul face, aici, printr-un joc
de cuvinte, o concesie dialecticii, în sensul că
lumea ca însumare a oamenilor este lumină –
dar omul singular, nu. Nici această concesie
nu se poate susţine, însă. Comparaţia este
clară şi dură: globul cel de tină, globul
pământesc, nu are lumină proprie, este
luminat din afară de alte astre, mai ales de
soare şi de lună. La fel şi omul generic: este
„luminat” din afara sa de concepte, de
abstracţiuni precum dreptate, religie, bogăţie,
revoluţie etc. El dă foc, sau pune foc
(revoluţiile de-a lungul timpului) – dar nu din
el însuşi, pentru că nu are foc interior. Omul
este ca o oglindă, aşa cum este globul cel de
tină – ori Luna, care în alte contexte este: Ea,
copila cea de aur, fiica negurii eterne.
Întunericul, negura – sunt eterne; lumina este
fragment, este întâmplare, noroc, adică
depinde de întâlnirea în Univers a unui
obstacol care s-o reflecte. În Satira I avem
cunoscutele versuri ce definesc această stare a
luminii din afară: Precum pulberea se joacă în
imperiul unei raze, / Mii de fire viorie ce cu
raza încetează, / Astfel, într`a veciniciei
noapte pururea adâncă, / Avem clipa, avem
raza, care tot mai ţine încă… / Cum s`o stinge
totul piere; ca o umbră `n întuneric / Căci e
vis al nefiinţii universul cel chimeric….
Imaginea este aceea a pătrunderii luminii
printr-o fantă, să zicem: printr-o gaură într-o
scândură. Raza din spatele fantei, sau
fascicolul, prinde în corpul ei (lui) firicelele de
praf care altfel nu se văd. Noi avem, azi,
imaginea obiectivului de proiecţie a unui film
pe ecran, sau imaginea unei lanterne aprinse
în noapte; pe vremea lui Eminescu acestea nu
se descoperiseră încă, poeţii de la sfârşitul
secolului al XIX-lea (toţi poeţii lumii, nu
numai Eminescu, dar şi el) le anticipează şi le
prefigurează. La nivelul Universului, aceasta
este lumea cea văzută: ceea ce se plasează în
fascicul. Acesta este viaţa însăşi: ceea ce se
luminează, ceea ce este prins în fascicul. În
aceeaşi Satiră I avem şi tabloul cosmogoniei
în viziunea acelui savant ce se gândeşte numai
la trecut şi viitor (În prezent cugetătorul nu-şi
opreşte a sa minte). Iată cum se stinge lumea:
Soarele ce azi e mândru el îl vede trist şi roş /
Cum se `nchide ca o rană printre nori

întunecoşi, / Cum planeţii toţi îngheaţă şi
s`azvârl rebeli în spaţiu / Ei, din frânele
luminii şi ai soarelui scăpaţi…. Am mai
discutat pasajul acesta: dezacordul din ultimul
vers n-a putut fi rezolvat de editori, a rămas,
practic, neobservat „din frânele luminii şi ai
soarelui”. Trebuia „şi ale”. Presupunând o
formă „frân, frânuri”, cu sensul „frâu”, încă
este acord incorect. Virgulele ar rezolva,
trebuind puse, de pildă, astfel: Ei, din frânele
luminii, şi ai soarelui, scăpaţi – deci, cu
sensul: şi planeţii soarelui. Nu putem corecta,
însă (n-a făcut-o nici un editor) pentru că
Eminescu însuşi n-a pus aceste virgule nicăieri
în vreun manuscris al Scrisorii I.
Trecem, dar rămânem în idee: aşadar, la
sfârşitul „veciniciei”, când se închide un ciclu
cosmic, lumina nu mai poate avea rol de frâu /
frână, nu mai poate ţine „planeţii” – care
devin rebeli şi se azvârl în spaţiul infinit.
Această cosmogonie ne spune un lucru foarte
important, şi anume că noul ciclu cosmic ce va
începe după apocalipsă va însemna, de fapt,
prinderea din nou a planeţilor rebeli în frânele
luminii.
Vrând-nevrând
ajungem
la
Luceafărul şi la vorbele lui Demiurg: Cere-mi
– cuvântul meu de `ntâi. Acest cuvânt
înseamnă nu vreo „parolă” sau „formulă
magică” etc. – ci pur şi simplu o înţelegere,
pecetluirea unei convenţii cosmice, o
promisiune că Demiurgul se va ţine de cuvânt.
Hyperion este unul dintre planeţii rebeli din
spaţiu care au intrat sub Cuvântul dintâi şi
acum, dintr-o dată, vrea să-l rupă, vrea să se
dezlege: De greul negrei vecincicii / Părinte
mă dezleagă.
Este interesant de văzut dacă Hyperion, el
însuşi, are lumină interioară, dacă este el o
lumină. Primul său portret ne propune o
interesantă postură de mort frumos cu ochii
vii / Ce scântee `n afară, părând că întradevăr ochii astrului „izvorăsc scântei”. Cel
de-al doilea portret, însă, ne dezvăluie o
„lumină neagră”, în strofa cunoscută: Doar
ochii mari şi minunaţi / Lucesc adânc
chimeric / Ca două patimi fără saţ / Şi pline
de `ntuneric. A luci nu înseamnă a avea sau a
face lumină: şi antracitul luceşte (vezi
metafora politico-jurnalistă Luceafărul
Huilei). Hyperion se află în frâiele luminii,
este un stâlp de bază al Creaţiei, deci el reflectă
lumina. Dar reflectă prima lumină, lumina cea
dintâi. Pământul sau Luna, ca Planeţi, primesc
lumina de peste tot, lumină amestecată,
„murdară” ca şi cea a Omului. În drumul său
către Demiurg, Hyperion: Vedea ca `n ziua
cea de `ntâi / Cum izvorăsc lumine, / Cum
izvorând îl înconjor / Ca nişte mări de-a
`notul; / El zboară, gând purtat de dor /
Pân` piere totul, totul. (Să nu uităm că ne
aflăm în odaia filologică a Poetului, şi să
punctăm diferenţele textului ca text. Ediţiile
de azi şi manualele şcolare ai, aici, cu virgulă:
El zboară, gând purtat de dor, /Pân piere
totul, totul…, deci este o apoziţie sau o
comparaţie: el zboară ca un gând pe care-l

poartă dorul; textul eminescian, genuin,
elimină a doua virgulă, sensul fiind că dorul
poartă gândul până ce piere totul, este, deci, o
ierarhie, o cauzalitate, dorul împinge, este
cauza primă). Oricum ar fi, ne aflăm într-o
fundătură a gândului din care nu putem ieşi
fără a defini, de fapt, lumina, mai bine zis fără
a-i stabili statutul cosmic. Ea ţine lumile în
coerenţă, „izvorăşte” de peste tot când
Hyperion se apropie de ziua cea dintâi, de ziua
legământului… Dar ce este ea, în fond ?
Pasajele privind statutul luminii sunt foarte
mişcate în ediţiile poeziilor antume
eminesciene, „virgulita” lui Maiorescu şi a
altor editori face ravagii în acest domeniu.
Dăm câteva exemple (cu părere de rău că nu
avem răgazul să le dăm pe toate: facem, însă,
trimitere la ediţia noastră – unde credem că nam scăpat vreunul). Mai întâi acesta, din
Lasă-ţi lumea ta uitată, cea de-a doua poezie
din Ediţia princeps, o inedită la nivelul anului
1883 (una dintre multele poezii despre care I.
Slavici dă mărturie că poetul le lucra zi şi
noapte în primăvara lui 1883). Textul nostru
„de consum”, în punctuaţia maioresciană:
Iată lacul. Luna plină / Poleindu-l îl
străbate;/ El aprins de-a ei lumină / Simte-a
lui singurătate... De la ediţia a VII-a în sus
Maiorescu pune o virgulă după Poleindu-l
păstrată şi la Perpessicius (Ibrăileanu merge,
însă, după ediţiile I-VI, textul de mai sus).
„Convorbirile literare”, care publică după
manuscrisul poetului, au astfel: „… Luna
plină, / Poleindu-l, îl străbate” . Aceste două
virgule eminesciene atrag atenţia asupra celor
două mişcări, una de suprafaţă, o poleială – şi
cealaltă în profunzime, o străbatere. Deci:
luna nu străbate lacul din ţărm în ţărm
poleindu-l, ci mai întâi îi mângâie suprafaţa,
iar apoi îl „aprinde” în întregul său acvatic, îl
face să aibă conştiinţă de sine, să-şi simtă
singurătatea. Strofa următoare: Tremurând
cu unda-n spume… Acest lac, de aici, are viaţă,
tremură de fericire, îşi simte singurătatea. Nu
este un peisaj descris („pictat”) aici, ci o
cauzalitate, un dramatism al cosmosului.
Exemplele pe care le vom da în continuare vor
arăta că la Eminescu iubirea din cosmos este
imensă, copleşitoare – iar faţă de această
rezultantă a uriaşei lumini în expansiune omul
cu iubirea lui terestră devine mic, este cu
adevărat copleşit, stă în ungherul sufletului ca
spectator. Măreţia naturii constă în această
iubire a elementelor, în această prindere şi
aprindere a lor unele de la altele. Dorul este în
cosmos, nu în bietul suflet omenesc: dorul este
chiar lumină, Lumina de fapt, care împinge
gândul până ce piere totul, totul. În cheia
poemului Împărat şi Proletar, omul nu este o
lumină, sau mai bine zis nu mai este o lumină
– pentru că s-a uscat, în el, iubirea, pentru că
nu mai este iubire pe pământ, candela ei nu
s-a aprins încă. În fond, şi Apostolul lui Christ
spune: dacă dragoste nu e, nimic nu e.

Cornel Basarabescu – De la
Casterbridge la Siliştea-Gumeşti.
Ipostaze ale primarilor ca personaje
literare
(Editura
Semne,
2014). Cartea cuprinde scurte
eseuri care, zice autorul, îşi propun
„să
ofere
caracterul
şi
comportamentul
primarilor în
calitate de personaje literare. Poate
că există un raport între realitate şi
ficţiune în profilul moral al unor
primari, aşa cum îşi imaginează în
opera lor beletristică scriitori
precum: A. P. Cehov, I. L. Caragiale,
Thomas Hardy, Dino Buzzati, Marin
Preda, D. R. Popescu, Fănuş Neagu,
Gheorghe Filip”. Aş zice că toate
studiile pe această temă reprezintă

un pretext pentru a-l scoate în relief pe Marin
Preda, autorul fiind teleormănean precum
autorul Moromeţi-lor. Şi mai trebuie precizat
că textele au un pronunţat caracter didactic,
lucru de înţeles, având în vedere că autorul a
fost o viaţă întreagă profesor de română.

e numită de Dan
Movileanu
Zooland,
unde
cuvântul
de
ordine
este
supravieţuirea cu
orice preţ. Autorul
are
umor
şi
detaşare vorbind
de lucruri grave:
„Nu vă bazaţi pe
senilitatea Morţii,
nimeni nu a fost
uitat”
sau
„Privindu-l
pe
Gânditorul de la Hamangia, înţeleg că filozoful
e un leneş născut deja obosit şi sătul de viaţă”.

studii

Carte nouă

22

4. OMUL CA LUMINĂ

Dan Movileanu – Fals tratat
denigrator (gânduri apocrife în la
minor) (Editura Andrew). Dan Movileanu
este profesor de filozofie şi poet. Cartea de faţă
este însă una de aforisme, de însemnări vioaie,
suple, subtile despre o lume aflată în derivă. În
principiu este un anticioranian explicit: „Nici
pierderea unui regat, nici măcar o nebunie
adâncă nu justifică gândul sinuciderii” sau
„Nu-mi pot vorbi despre sinucidere – e ca şi
cum aş vorbi cu un mort viu”… Lumea actuală

(DAD)
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Este moartea o situaţie degradantă? Este
eroică? Sau, poate, nici una, nici alta ci este
doar un fapt obişnuit, un fenomen care nu
poate avea calificative de genul celor de mai
sus. Să-l fi obsedat pe Vişniec acest subiect?
Acesta să fi fost motorul care l-a făcut să scrie
Mansardă la Paris cu vedere spre moarte,
Maşinăria Cehov şi „Richard al III lea nu se
mai face sau scene din viaţa lui Meyerhold? În
mod cert, moartea în sine este tragică,
impresionează, îi face pe cei rămaşi în viaţă să
empatizeze cu decedatul. Din n motive. Dar de
fiecare dată se întâmplă la fel. E un ciclu care
se încheie sau un ciclu care începe? Cele trei
piese ale lui Matei Vişniec au, în esenţă, un
singur personaj: moartea. Pentru că moartea
trece dintr-un text în altul fără dificultate,
schimbându-şi
poate
„costumul”.
În
Mansardă la Paris cu vedere spre moarte,
Cioran moare de două ori: prin alienarea
minţii şi prin sfârşitul fizic. În Maşinăria
Cehov, celebrul scriitor şi medic rus Anton
Pavlovici Cehov moare ros de o tuberculoză
pulmonară. În Richard al III lea nu se mai
face sau scene din viaţa lui Meyerhold, actorul
şi regizorul Vsevolod Emilevici Meyerhold
moare ciuruit de gloanţe, în urma condamnării
la moarte prin împuşcare. Toţi trei sunt
victime. Cioran e victima bolii uitării, Cehov a
unei boli cumplite de plămâni iar Meyerhold
este victima unui regim, a unei puteri absurde
şi nebune. Este moartea spectaculoasă? Cu
siguranţă, nu. Poate moartea să completeze
caracteriologic o persoană sau alta? Posibil.
O viaţă trăită la cel mai înalt nivel spiritual,
o viaţă pusă în slujba ideilor, o viaţă în care
principiile estetice au fost parametrii
existenţelor de elită, o viaţă a unei mari
personalităţi culturale şi o moarte prin
degenerare,
prin
alienare,
prin
descompunerea eului. Acesta e crochiul vieţii,
atât de tragic sfârşite, a lui Emil Cioran.
Parcursul lui Cioran către moartea fizică s-a
făcut mai întâi prin moartea spiritului. Este
lucrul care l-a impresionat pe Matei Vişniec,
cu atât mai mult cu cât Emil Cioran se afla pe
lista idolilor dramaturgului.

Dacă e să ne gândim la rugămintea
adresată Simonei Boue într-una din zilele
ultimului an al vieţii sale (aproape nu mai
vorbea) rezultă că a suferit enorm. În
maladia Alzheimer uiţi lucrurile în ordinea
inversă a deprinderii lor. În final, uiţia actele
fundamentale ale vieţii: vorbitul, mersul
mâncatul. Te zideşti oarecum în existenţă, te
reintegrezi, dispari şi totuşi eşti. Acest posibil
mers înapoi prin regnurile existenţei, această
traversare inversă, Cioran o dorise, o
teoretizase, dar nu o prevăzuse ca pe o
păţanie reală a vieţii lui. Nu calculase faptul
că că va pierde tocmai temeiul orgoliului lui
care era luciditatea. Nu mizase, în privinţa
sfârşitului lui, pe uitarea totală. Aflându-se
la Galimard, uită drumul spre casă. Doi ani
mai târziu este internat la spitalul Broca din
Paris, pierzând darul care nu ne este dat
decât nouă, oamenilor, şi graţie căruia el
supravieţuise: cuvintele.
Acesta este fragmentul care l-a făcut pe
Vişniec să considere că o mare dramă s-a
petrecut din acel moment în existenţa lui Emil
Cioran. Fragmentul, bază a piesei Mansardă
la Paris cu vedere spre moarte, face parte din
volumul lui Gabriel Liiceanu, Declaraţie de
iubire.
Ceea ce face Vişniec în această piesă, nu este
nici pe departe o biografie dramatizată, este
doar un parcurs imaginat de dramaturg, o
posibilitate a curgerii ultimelor firimituri din
viaţa unui uriaş al gândirii. Este modul prin
Decembrie 2014

care Vişniec face o reverenţă în faţa celui ale
cărui idei şi principii l-au marcat pe autor în
viaţă. Piesa, ce-i drept, îl are ca personaj
emblemă pe Emil Cioran dar nu pe acel Cioran
pe care l-au citit unii dintre noi. Emil Cioran
din piesa lui Vişniec nu este un filosof. Cioran
din Mansarda la Paris cu vedere spre moarte
nu face filosofie, ci este un personaj care şi-a
pierdut busola, un căutător al propriei
memorii şi, în consecinţă al propriului trecut şi
prezent. Îşi uită adresa mansardei în care a
locuit zeci de ani, uită unde şi cu cine are
întâlnire, totul pare din ce în ce mai fantomatic
şi mai dezordonat.

Distinsa doamnă care face firimituri:
Acolo e teatrul Odéon. Iar strada Odéon e
chiar în faţă.
Cioran – E clar, distinsă Doamnă
Memorie… Am început să vă pierd… Dar ceea

ce e ciudat, e că vă pierd în dezordine. Aş
spune chiar în cea mai totală dezordine…
Piesa lui Vişniec nu este decât expunerea
unei farse tragice pe care mintea o face unuia
dintre ultimii filosofi ai secolului XX. După
cum spunea şi Matei Vişniec, într-un interviu
acordat Luciei Dărămuş în Dacia Literară în
2005, problema lui acum nu mai este marea
filosofie a lumii şi demolarea marilor idei.
Problema este în ce pat al salonului trebuie să
se culce, la ce oră trebuie să-şi mănânce supa,
pentru că el este în faza în care este bolnav, îşi
pierde memoria. În acest moment totul este
posibil. El rătăceşte prin memoria sa
fărâmiţată, întâlneşte personaje magice sau
personaje absolut inventate de mine, cum este
distinsa doamnă care face firimituri şi alte,
alte personaje.1 Dacia Literară, Nr 61
(4/2005), Matei Vişniec faţă în faţă cu Emil
Cioran de Lucia Dărămuş
Să faci din omul care a înlocuit butoiul lui
Diogene cu o mansardă modestă din Paris
(Henri Bolton, jurnalist francez, biograf al lui
Emil Cioran) este fără doar şi poate un act de
curaj.
În momentele sale de luciditate, personajul
Cioran îşi dă seama că pierde controlul
propriei vieţi, că existenţa sa începe să fie

coordonată de distinsa doamnă care face
firimituri, în fapt memoria lui fărâmiţată.
Pierderea mansardei (dacă e să folosim
cuvântul cu sensul său argotic) este drama pe
care acest personaj începe să o resimtă din ce
în ce mai acut.
Seneca spunea lumea e o scenă, viaţa un
act. Ai venit, ai văzut şi ai plecat, iar
Shakespeare, mergând pe aceeaşi idee, a scris
Lumea întreagă e o scenă/ Şi toţi oamenii-s
actori/ Răsar şi pier cu rândul fiecare/Mai
multe roluri joacă omul în viaţă. Fără să-şi
contrazică ilustrii predecesori, Vişniec nu
pierde ocazia de a readuce în atenţie această
idee. Scena dintre Cioran şi Doamna care face
firimituri este relevantă din acest punct de
vedere.
Cioran: (...) Am simţit în mine un fel de
gaură neagră totală… Ca un actor care uită
brusc o replică... o replică esenţială…
Imaginaţi-vă că Richard al III-lea uită
replica “un regat pentru un cal”… O replică
cheie, totuşi… Cum să uiţi o replică cheie ? Ai
uitat-o, ai stricat tot… Nu e permis să uiţi o
replică cheie, nici măcar o parte dintr-o
replică cheie… Un regat pentru… pentru
memoria mea… Nu? Sună prost.
Distinsa doamnă care face firimituri: Un
regat pentru câteva firimituri…
CIORAN: Exact ce ziceam şi eu… Un regat
pentru câteva firimituri din memoria mea…
Vă place parcul ăsta?

Dacă până la un anumit punct, Cioran a
putut să fie atât actorul cât şi regizorul propriei
vieţi, eclipsarea propriei sale memorii îl face,
fără a reuşi să se împotrivească în vreun fel, să
lase „regia” pe seama celor din jurul său, mult
mai lucizi. Acest lucru nu se întâmplă fără o
mirare continuă. Cioran este „actorul” care-şi
uită rolul pe scenă: Imaginaţi-l pe Hamlet
care uită să spună «to be or not to be»… . Este
modalitatea lui Vişniec de a explica de ce
Cioran este un personaj de teatru ba, mai mult
decât atât, unul care se alătură galeriei marilor
personaje din dramaturgia universală. Poate
că este momentul să ne întrebăm dacă nu
cumva între Berenger al lui Ionescu şi Cioran
al lui Vişniec există puncte comune sau nu.
Personajul central al piesei ionesciene Regele
moare este lovit de amnezie, este în pragul
morţii dar este incapabil să facă în mod cinstit
un bilanţ al existenţei sale. Timpul se
contractă, se topeşte în mâna lui după cum
Margareta spune. Lumea din jurul lui
Berenger I decade, îmbătrâneşte, i se apropie
sfârşitul. Întrebările existenţiale puse de
Ionescu în gura personajului său indică de fapt
maturizarea autorului, a scriitorului care, aflat
la jumătatea vieţii, conştientizează că timpul e
ireversibil pentru toată lumea.
Întâmplările din viaţa lui Cioran, puse cap
la cap de Vişniec, sunt motiv de broderie
dramaturgică. Cele mai exotice situaţii din
viaţa lui Cioran sunt abordate de Vişniec. De la
mansarda în care a stat decenii la rând la
mâncatul cu asiduitate la cantina Sorbonei,
preferinţa de tinereţe pentru valul fascist şi
legionar până la dragostea care şi-a făcut loc în
inima lui mult prea târziu (la 70 ani), de la
statutul de apatrid până la alzheimer-ul de
care a fost lovit la un moment dat. Toate aceste
elemente constituie practic stâlpii de susţinere
ai piesei în discuţie. Este adevărat, între aceşti
stâlpi imaginaţia autorului şi-a spus cuvântul,
broderia creată nefiind decât un ajutor pentru
a-şi trece personajul prin cele câteva teme
preponderente în opera lui Cioran: cunoaştere
şi naivitate, fericire şi suferinţă, iubire şi
sinucidere.

Ceea ce face
Vişniec în
această piesă
nu este nici pe
departe o
biografie
dramatizată,
este doar un
parcurs
imaginat de
dramaturg, o
posibilitate a
curgerii
ultimelor
firimituri din
viaţa unui
uriaş al
gândirii. Este
modul prin
care Vişniec
face o
reverenţă în
faţa celui ale
cărui idei şi
principii l-au
marcat pe
autor în viaţă.

teatru

Moartea lui Emil Cioran
în viziunea lui Matei Vişniec

Viorel Păunescu
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Nu trageţi în dinozauri! Volumul 2 – Cazarma roșie

proza

M-au acceptat
și m-au
asimilat
tinerii
intelectuali ai
satului: elevi
și studenţi
neterminaţi,
care își
pregăteau
examenele și
ei. În
particular. În
vacanţa de
Paște, elevi și
studenţi! Și
cum toţi aveau
nevoie de
adeverinţe că
au prestat
muncă
voluntară în
folos obștesc,
au improvizat
o serbare la
care m-au
invitat și pe
mine. Domnul
Stănescu a
insistat să mă
duc.
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Într-o duminică, tanti plecă la biserică. Ne
spuse să n-o așteptăm, că mai are de trecut pe la
niște vecine. Mâncarea era pe cuptor. Lemnele
tăiate, decât să le vârâm în sobă și mi-a strecurat
la ureche: “Mai ciuguliţi-vă și voi, ce stai ca un
buștean?”.
Am încercat. Cu sfială. Era, încă, o copilă. Prea
neîmplinită. Prea delicată. Prea curată. Prea
necunoscătoare. Fără întâmplări. Fără amintiri.
Nu-mi venea în întâmpinare. Dar niciun gest de
respingere. De apărare. Nu a reacţionat când am
tras zăvorul la ușă și am lungit-o pe pat. Și s-a
întâmplat ce s-a întâmplat… Sângera. Am
dezbrăcat-o. Am spălat-o în lighean. Cu apă
caldă. Cu săpun. Sta în picioare dreaptă ca o
statuie. Era atât de frumoasă că-mi venea
să plâng. S-o sărut tocmai acolo unde-am
vătămat-o…
I-am atins cu buzele rotocolul buricului și
locul dintre merele sânilor. I-am zvântat pielea pe
îndelete cu un prosop moale. Am ridicat-o în
braţe ca pe-un copil, am întins-o pe pat. Și m-am
așezat în genunchi pe covor, parcă ar fi fost să mă
rog la o icoană. “Iartă-mă!” am murmurat. Tăcea.
Nu adormea, nu se trezea…
Parcă ar fi fost căzută în transă. O lacrimă îi
atârna între gene…
Judecaţi-mă! Condamnaţi-mă! Legaţi-mă la
stâlpul infamiei! Dinozaur imoral! Infestat de la
început! Domnilor, nu am căzut în acest păcat
pentru că eram comunist…

*

Vădana, care ne-a adus flori și colivă, și-a dat
seama că s-a petrecut ceva. Mulţumită și
neliniștită. Bucuroasă că mă are la îndemână, dar
simţea în fată o viitoare rivală. Ne-a pregătit o
masă festivă, cu invitaţi, unde a și anunţat că
până la Paște, copiii vor fi înfiaţi.
Dar de dimineaţă, Sabina și-a împletit
codiţele, și-a îmbrăcat uniforma, și-a pus bașca
de școlăriţă și a plecat cu un camion de ocazie
care căra cereale la Buzău. Am știut că o pierd
pentru totdeauna …
După ce a-nchis poarta și a-ncuiat ușa, vădana
m-a vrut imediat. Dar eu mă grăbeam la serviciu.
Aiurit. Mă uitam cu cântarul în mână.
Treceam de porţile gospodarilor în care trebuia să
intrăm. Nu mă apăram cu bastonul de câini. Șeful
și-a dat seama că nu mai sunt bun de nimic. A
suspendat activitatea în ziua aceea. M-a trimis
acasă să zac. Credea că am luat o boală ori sunt
mahmur după beţie, dar eu nu m-am întors de
unde-am plecat. Am intrat în cârciumă și am stat
toată ziua cu capul pe masă.
Pe drumul de întoarcere, am vrut să intru în
biserică, să aprind o lumânare. De acolo, din
pridvor, între tablourile votive, cu un voievod și
familia lui și alt ctitor la stânga, pârcălabul care a
rezidit-o după cutremur, am rostit al doilea
jurământ din viaţa mea. Am jurat în faţa lui
Dumnezeu să nu mă las până nu ajung cineva
vestit în lumea asta. Nu mă gândeam la bogăţii,
nu mă gândeam la putere. Un mare om de știinţă,
un savant de renume mi-ar fi fost de ajuns. Poate
chiar un Pitagora, un Arhimede, un Darwin, un
Galilei, un Pavlov, un Babeș, un Constantin
Parhon. În domeniul artelor, era exclus. Nu
puteam să desenez, cântam fals, scriam neciteţ.
Dar minte știu că aveam. De-abia mă ridicasem în
picioare când începeam să încheg propoziţii și
fraze. Cînd bătrânii satului mă socoteau anormal
și îmi plângeau de milă că am să mor prea
devreme sau să înnebunesc pentru că eram prea
mintos.

*

Acuzaţi-mă și pentru asta. Egoist!
Individualist! Veleitar! Pui de comunist care avea
cultul personalităţii în sânge? Mânz de dinozaur
la-nceput de drum? Pentru câte mai trebuie să
răspund?...
Învăţam ca un apucat. Ca un trăsnit din senin.
Nu mai exista pentru mine altă lume decât a

cărţilor. A ideilor. Începusem cu scopul și aveam
interesul devenirii. Să muncesc ca să mă ridic cât
mai sus. Dar ajunsesem să fiu captat ca într-un
vârtej. Îmbătat. Fascinat. Descopeream o lume de
dincolo de lume. Și o plăcere aproape de extaz.
Molecula. Cu atomii. Celula. Cu tot ce era în ea.
Fiinţele unicelulare. Plantele și animalele
gigantice. Munţii, fluviile, vulcanii, barierele de
corali, mările, oceanele, continentele, planetele,
aștrii, magnetismul, gravitaţia, religiile, istoriile,
civilizaţiile...
Mi-am făcut programul. Vădanei, la fel. De
două ori pe săptămână. Marţea și sâmbăta. Și
numai în câte-o repriză. Știam ce riscam. Nu îmi
mai lustruia bocancii, nu-mi mai spăla și nu-mi
mai călca rufele, era tot mai supărăcioasă, tot mai
arţăgoasă. Îmi cerea bani de urgenţă ba pentru
gaz, ba pentru sare, ba pentru nu știu ce impozit
la perceptor. Nimic nu mai era gratuit. Și naveam altceva de vânzare decât pe mine, care să
fiu consumat în foamea ei de femeie nesătulă,
care nu mai avea alte satisfacţii...
Până la urmă, și-a chemat înapoi vechiul
amant, care chiar dacă nu prea mai putea, măcar
se străduia. Mi-am găsit cufărul pe scara casei.
Ploua peste el...

*

În pripă, mi-am găsit loc într-o casă nelocuită,
atât de veche de parcă nu se mai ţinea decât în
tencuială. Stăpâna, o babă surdă, care părea
uitată de Dumnezeu pe lume, avea o cameră mai
sănătoasă în curte, sub un pătul de porumb.
Ca să ajung la mine în cameră, trebuia să trec
printr-un fel de hol devenit coteţ de găini. Dacă
veneam seara, eram ștampilat neapărat pe șapcă
și pe umeri...
Fără sobă. Un pat și un butoi de ţuică. Cu
furtunul încolăcit pe el. “Uite, maică, când se face
frig, mai tragi câte-o dușcă!”. Mi-am cumpărat o
lampă cu număr mare, un bidon de petrol, un fel
de reșou cu flacără și niște vase de bucătărie.
Trebuia să-mi gătesc singur. Fierbeam ouă,
uneori făceam și ochiuri, prăjeam cartofi, sau îi
fierbeam în coajă. Ceai și biscuit, cam ăsta îmi era
meniul.
Din când în când, mai priveam pe fereastră
câte o cultivatoare de tutun care aducea cu ea un
castron de tablă cu friptură de pui, unt, o
mămăliguţă caldă sau colarezi. Bărbatul ei,
angajat la o întreprindere forestieră din Nehoiu,
tăia și scotea toată iarna bușteni din păduri și da
foarte rar pe acasă. Clasă muncitoare. Poate și
comunist. Îi asiguram unitatea familiei.
Înţelegea. Poate îmi și mulţumea.
Nu știu cum s-a strecurat povestea. Am avut și
alte solicitări. Eram suprasolicitat.
Mi-am adus aminte cum un vecin din satul
meu ţinea anume un ţap, zicea, de rasă pentru
caprele care intrau în călduri. Capra și tainul de o
măsură de boabe de porumb sau de ovăz. Sticla
de ţuică era pentru stăpân.
La dracu, nu vreau să ajung mascul de rasă al
femeilor din Gherăseni!...
Primesc de acasă un pachet prin poștă.
Fericirea poate să stea, uneori, în te miri ce. O
pereche de mănuși împletite, o pereche de ciorapi
de lână, vreo trei metri de cârnaţi și patru șunci
fierte în usturoi, presărate cu boia de ardei și date
la fum... Raiul pe pământ... Dar când mă-ntorc
acasă de la lucru, dau în miezul unui adevărat
dezastru. Un cotoi intrase pe geamul lăsat deschis
și torcea cuminte în patul meu. După ce
împrăștiase și târâse prin toată camera cârnaţii și
șuncile. Niciodată n-am fost atât de furios.
Niciodată nu am fost pornit ca atunci să distrug o
fiinţă. Dacă l-aș fi prins, l-aș fi sugrumat fără să
stau pe gânduri. Dar fugea ca un pui de drac, se
pitula prin colţuri, se căţăra pe pereţi, se
ascundea pe sub pat. Am aruncat în el cu tot ceam avut la îndemână, cuţitul de bucătărie, ibricul
de ceai, solniţa, călimara cu cerneală. Cu o bucată
de șuncă. Dar nu l-am nimerit pe nenorocit.
Bătrâna, când și-a văzut pereţii stropiţi cu
cerneală, cu petece de var căzut, cu urme de
grăsime, mi-a cerut să-i plătesc zugrăveala și m-a

poftit afară. “Rămâi sănătoasă, cucoană, că-mi
iau geamantanul și plec!”. Dar încotro?
De data aceasta, are primarul grijă de mine.
Clasă muncitoare. Pătura intelectuală care
trebuie ocrotită. A venit dintr-o fabrică din
Buzău, scos din producţie, l-au școlit și l-au
instruit două săptămâni și l-au pus vătaf peste
comună. E un om cumsecade, dar face eforturi să
se impună. Trebuie să fii necruţător cu dușmanii,
dar să știi să ţi-i apropii pe cei pe care poţi să te
bazezi. Nu putea să lase pe drumuri un tânăr
vlăstar al viitorului. Făceam parte din viitoarea
rezervă de cadre a partidului dictaturii proletare.
Mi-a rezervat o camera dintr-o anexă a
dispensarului. Unde mai lucra o moașă
comunală. Și ea tânără, cu școală. A venit cu mine
să mă instaleze. Avea în geantă o sticlă cu vin. Pe
care ne-am trecut-o de la gură la gură. Ne
împrieteneam din mers. Mi-a spus că are
încredere în mine. Ne-am și îmbrăţișat. “Proletari
din toate ţările, uniţi-vă!”

*

M-au acceptat și m-au asimilat tinerii
intelectuali ai satului: elevi și studenţi
neterminaţi, care își pregăteau examenele și ei. în
particular. În vacanţa de Paște, elevi și studenţi!
Și cum toţi aveau nevoie de adeverinţe că au
prestat muncă voluntară în folos obștesc, au
improvizat o serbare la care m-au invitat și pe
mine. Domnul Stănescu a insistat să mă duc. De
altfel, nu aveam un program prea aglomerat.
Predasem tutunul la regie și nu ne rămăsese
decât să scormonim prin locurile dosnice tutunul
sustras monopolului. Ţăranii nu aveau voie să
fumeze decât ţigări fabricate. Vorbe-n vânt. Nu
foloseau decât foi de tutun nefermentat, tocate
mărunt, sau zdrobite în palmă, înfășurate în
hârtie de ziar, sau în pănușe de porumb.
Convoiul cu paisprezece căruţe a fost condus la
Buzău de mine. Când am prezentat actele șefului
comisiei de primire, venit din București, a sărit de
pe scaun: “Tu, bă, papă-lapte?!”. Eram prea tânăr
pentru o asemenea misiune, dar cât am lucrat la
recepţie, a fost mulţumit de mine. Regimul își
pregătea cadre noi…
Participau la pregătirea serbării și destule fete.
Nu lipsea decât Sabina. Dar speram să apară…
Eu eram ilegalistul. Întemniţat. Bătut. Mă
ţineau în cușcă gardienii la Doftana. “Nu bate! Nu
bate! Nu bate!”. Tîrît, leșinat și aruncat în celulă.
Care, în scenă, era un fel de cușcă din tulpini
uscate de floarea soarelui care se mulau foarte
bine cu drugi de fier. “Nu bate! Nu bate! Nu
bate!”. Deodată, un cîntec revoluţionar.
Muncitori și muncitoare, soldaţi, ţărani,
funcţionari. Începea insurecţia. Mă trezesc la
viaţă. Mă ridic în picioare. Voinic, puternic,
neînfricat, hotărât. Rup gratiile. Dărâm celula.
Sunt înconjurat de revoluţionari. Strigăm lozinci.
Pumni ridicaţi. Răsună sala. Răsună lumea.
“Pân-la unul au să piară dușmanii poporului!”.
Luptătorul. Eroul. Revoluţionarul. Biruitorul.
Așa a fost scris scenariul. Așa a vrut regizorul.
Dar eu cred că e meritul meu. Mă îmbrăţișază
primarul. Mă felicită toată lumea. Sunt purtat pe
sus ca sfintele moaște. Succes total într-un
spectacol provincial. E primul pas mai mare spre
colaborare. Sistemul mă înhaţă. Devin o piesă în
mecanismul lui. “Republică, măreaţă vatră!”
răsună sala… Aplauze furtunoase la scenă
deschisă. Nu avem cortină.
Seara – masa festivă. Încă o victorie. Sus
paharul, tovarăși! Acasă, mă așteaptă amantele
intrate pe fereastră. Petrecem. Păpușa lor. În pat.
Pe sub pat. Pe pământul de sub talpă. Beţie. Sex.
Orgie...
Dimineaţa, odaia goală. Au dispărut toate
stafiile. Cred că am primit botezul focului. Adio,
copilărie! Bărbat. Depravat. Trebuie să mă rad în
sfârșit. S-a dus vremea tuleielor, a mustăţii deabia mijite. Mă săpunesc cu ochii în oglinda de la
lampă. Un băiat îmbufnat. Istovit. Obrajii palizi.
Cearcăne vinete. Ochii înfundaţi în orbite. Buzele
împungite. Pielea zbârcită. Îmi tremură mâinile.
Picioarele. Peste tot, mirosuri pestilenţiale.
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Glorioşii ani ai ratării

FLORIAN SILIŞTEANU - POVESTEA DRUMULUI
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poeme, în revista Luceafărul, auzisem ceva
despre viaţa lui de boem. Abia în 1986 aveam
să-l cunosc pe Furnea, în carne şi oase, graţie
lui Florin, şi să leg o prietenie frumoasă, care a
durat până la moartea prematură a lui în
august 2003. Dar, să revin… Era o dupăamiază de toamnă, coboram cu maşina,
trecusem de Costeşti, de-o parte şi de alta a
drumului câmpurile erau pălite de anotimp,
luminate mieriu de astrul ostenit al toamnei.
Florin conducea maşina fără să vorbească
(Doamne, omul acesta conduce ca un zeu al
automobilelor!), surâdea unor gânduri
ascunse şi pesemne frumoase. „Dom’ Rică,
zice, ne vom abate de la drum, să trecem pe la
cineva drag mie, care mi-a arătat multe
minuni!” „Bine, zic, dar să nu ne prindă
noaptea pe drum, departe de ţintă, de
Roşiori!” Undeva, într-o parte a drumului,
intrăm într-o comună al cărei nume nu mi-l
mai amintesc – să fi fost Şerboeşti, Buzoieni,
Recea... Sate de câmpie, moromeţiene, garduri
rupte, câini stingheri, multe ciori pe câmpuri
şi pe glugile de coceni, lumină tristă, ca a
muribunzilor… Florin opreşte în dreptul unei
case vechi. Ne apropiem de poartă. Printre
uluci vedem un bătrân – şedea pe un scaun de
lemn, bătrânesc, cu trei picioare. Ne zăreşte, se
ridică şi se apropie de poartă, îl vede pe Florin
şi-i zice: „Intră, Florine, ţi-ai adus aminte de
mine ?” „Cum să nu, Tăicuţă, cum să nu. Uite,
îmi erai în cale şi am zis să te mai văd. Cum o
mai duci, timpul ce-ţi mai face?” „Ehei,
dragule, timpul mi-a trecut din ceasuri în
oase.” „Ceasuri mai repari, Tăicuţule?” „Eh,
lumea şi-a luat ceasuri d-ăstea, moderne, rar
mai vine câte un unchiaş cu vremea stricată să
i-o pun la cale!” Dialogul celor doi, de-a
dreptul poezie, mă umplea cu mirare şi n-am
să-l uit, cum n-am să uit nici nucile, încă jilave
de la coajă, pe care le-am mâncat, aşezat pe
buturuga unui dud retezat, în curte, cu pâine
de ţăst. Am băut o cană cu apă rece, uşor
sălcie, de câmpie, şi am mulţumit:
„Mulţumesc frumos pentru ospăţ, domnule, e
frumos la tălică, parcă e la Moromete acasă!
De fapt, nici n-am fost vreodată pe la el…”
„Păi, dragă domnule, zice gazda, Siliştea lu’
Mărin Preda e la o azvârlitură de băţ, mai în
jos!” Ne-am luat rămas bun şi am pornit la
drum, spre Roşiori. Maşina a început să hârâie
şi să pârâie, benzina era pe sponci. Cu chiu, cu
vai ajungem la destinaţie, ne cazăm la un
hotel, cred că singurul din localitate. A doua zi
îi facem o vizită unui prieten mai vârstnic al lui
Florin. Deşi veniţi pe nepusă masă, prietenul
acesta ne primeşte cu bucurie, ne omeneşte cu
bucate, vin şi cafele. Gazda, om titrat şi cu
lecturi solide, îmi vorbeşte despre oraşul vechi
Roşiori de Vede, văzându-mă interesat de
istoria localităţii. Aşa am aflat despre primarul
Nae Vedea Popescu, un om de-a dreptul
providenţial ca edil. Pe drum, la întoarcere,
n-am rezistat ispitei de a-l întreba pe Florin
care a fost scopul real al acestei călătorii?
„Dom’ Rică, zice, când eram copil m-am
întrebat cât e lumea de mare şi uneori mi se
face dor să o văd toată, îmi plâng ochii după
ea!” „Da ? Şi eu, zic, m-am întrebat…” „Şi, ai
aflat?” „Păi, cum să-ţi spun, ceva lume am
văzut, că familia mea a fost strămutată în
Bărăgan, în Dobrogea… Apoi m-am întors în
Argeş… Într-o zi, eu şi Viorel, cel mai bun
prieten al meu, am vrut să vedem de unde
izvorăşte râul Vedea. Am plecat călări, că ai
noştri mai aveau cai. Am mers o zi de vară,
seara ne-am oprit sub nişte arini, am mâncat
merindele luate de acasă şi am înnoptat acolo.
A doua zi ne-am întors acasă, de frica
părinţilor îngrijoraţi…” „Eu, zice Florin, cred
că aveam 7-8 ani când mi s-a făcut de ducă.
Vedeam lumea în filme, la televizor. Mă
săturasem de oraş, Siliştea şi împrejurimile
nu-mi mai spuneau nimic. Aşa că m-am urcat
în tren, fără bilet, evident, şi m-am trezit prin
Moldova! În cele din urmă m-a descoperit
Miliţia, m-a pus pe tren, în grija Naşului
(controlorul !) şi am ajuns acasă, unde mi-am

luat partea de răsplată!” Am pornit de multe
ori la drum, cu Florin, „expediţia” în câmpie a
fost doar începutul! Cu timpul, m-am tot
întrebat de unde are Florin acribia aceasta de
a pleca mereu în alt loc, în căutare de mereu
altceva… Acum voi face o boltă în timp. În
1999 m-am trezit cu Florin acasă, într-o seară.
„Bătrâne, zice, plec în Iugoslavia, voi însoţi un
convoi cu ajutoare şi vreau să văd cu ochii mei
cum este!” L-am privit, nu am zis nici da, nici
nu, între timp mă lămurisem ce-i cu plecatul
acesta al lui! I-am urat drum bun şi ocrotire de
la Domnul, aşa cum i-am urat când a plecat să-l
cunoască pe marele poet sârb, Adam Puslojic,
tot în Iugoslavia… S-a întors cu o carte de
reportaje, „Meseria de martor”, apărută în
anul 2000. Mi-a făcut onoarea să-i scriu
prefaţa; în ea am încercat să explic plămada de
călător a Silişteanului:

„Au existat, există şi vor exista, pe lumea
asta, oameni pentru care cea mai solidă rocă
are valenţe de nisipuri mişcătoare şi, deci, nu
pot prinde rădăcini în acel loc. Sunt inşi pe
care nici o privelişte, oricât de minunată ar fi,
nu-i reţine prea mult şi pornesc în căutarea
alteia, ignorând eforturile căutării, parcă
pentru a consfinţi ideea că mişcarea este
singura lor raţiune şi alternativă la zăbava
într-un loc. Omenii de acest fel au plămadă de
exploratori. Fără temeritatea acestora, azi
multe colţuri şi părţi de lume ne-ar fi rămas
necunoscute, Pământul ar fi fost mai mic! Tot
în această lume mai vieţuieşte şi o altă
categorie de inşi - a acelora atraşi de pericolele
rezultate în timpul confruntărilor unor
grupuri umane insurgente. I-am numit pe
reporterii de război, de răzmeriţe, de revolte.
Un astfel de reporter îşi expune, cu bunăştiinţă, viaţa, ca oricare dintre cei implicaţi în
conflictele armate sau violenţele unor civili
răsculaţi. Spre deosebire de aceştia,
reporterul, prin statutul său, nu are ca arme
decât pixul şi aparatul foto. Ne întrebăm,
atunci, de ce astfel de reporteri, deşi cunosc
riscurile expunerii lor, nu-şi schimbă meseria?
Au ei, oare, inconştienţa caprelor care se
caţără pe un vulcan, în căutarea unui lăstar
mai dulce-amărui? Trăiesc ei misterioasa stare
lăuntrică a lui Empedocle, care l-a determinat
să se arunce în vulcan? Să fie vorba de o
nebunie? O nebunie de rând, o nebunie
sfântă? Noi credem că este vorba de altceva.

Fiinţă naratoare, ca şi scriitorul, reporterul, cel
născut, iară nu făcut, nu poate fi decât martor
al timpului său antum, al său şi al celorlalţi.
Dincolo de morală şi politică, actanţii unor
confruntări belicoase scot la suprafaţă
atavismele nivelate şi domesticite de secole de
cultură şi civilizaţie. Un atavism ar fi eroismul.
A fi martor la pulsaţiile eroismului este o ispită
căreia nici un scriitor cu vocaţie, nici un
reporter înnăscut nu-i pot rezista. Pe aceştia
riscul nu-i inhibă. În plus de aceasta, din
relatările lor, un spirit analitic poate intui
viitoarele manifestări ale fiinţei umane. Un
călător fără de astâmpăr şi un reporter
înnăscut este Florian Silişteanu.”

„Intră, Florine,
ţi-ai adus
aminte de
mine ?” „Cum
să nu, Tăicuţă,
cum să nu.
Uite, îmi erai
în cale şi am
zis să te mai
văd. Cum o
mai duci,
timpul ce-ţi
mai face?”
„Ehei, dragule,
timpul mi-a
trecut din
ceasuri în
oase.” „Ceasuri
mai repari,
Tăicuţule?”
„Eh, lumea şi-a
luat ceasuri
d-ăstea,
moderne, rar
mai vine câte
un unchiaş cu
vremea
stricată să i-o
pun la cale!”
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Sunt patru zile de când tot încerc să-i fac un
poetului
Florian
Silişteanu!
portret
„Nemernicul” are trăsături fabuloase, o viaţă
agitată, inegală, este plin de toane, dintre cele
mai ciudate, toate topite în regrete, în efuziuni
şi bunătate de zile mari şi de aceea e greu de
zugrăvit ca la carte! De câte ori dădeam să
scriu, tot de atâtea ori îmi veneau în minte
portrete literare bizare, realizate de Urmuz!
Era, cred, prin 1985, când prietenul meu,
actorul Petre Dinuliu, mi l-a trimis pe
Silişteanu (cu un bilet?) şi m-a rugat să-l aşez
pe malul râului liric, să-l învăţ unditul
minunat. Înalt, slab, cu o umbră de
mustăcioară, oarecum timid, Florian mi-a zis
cine l-a trimis la mine şi în ce scop – musai să-i
spun dacă ceea ce scrie îmi divulgă un viitor
poet. L-am privit, treabă grea, că insul e lung,
l-am măsurat impasibil şi l-am întrebat dacă
are nevastă şi copii. Înainte de a-mi răspunde
m-a privit mirat, aşa că am continuat: „Da, zic,
e treabă importantă asta, cu nevasta şi copiii.
Poetul este o lighioană care trăieşte riscant şi,
dacă e însurat, cu copii, le face viaţa
imposibilă, chiar le-o pune în primejdie. Da,
era însurat, atunci avea un copil şi, parcă,
nevasta era grea cu al doilea copil. M-a mai
privit un pic cu mirare mare, că mă şi
întrebam, în sinea-mi, ce reprezentări va fi
având Florin despre poet!!! Cred că acum îmi
dă dreptate cu asupra de măsură – viaţa unui
poet, adesea, este şi pentru el de nesuportat!
„Ceva hârtii scrise ai la dumneata?”, l-am
întrebat. Mi-a întins câteva foi, însemnate cu
un fel de furnici pricăjite. Nu mai ţin minte
cum sunau textele, ştiu doar că mi-au plăcut
câteva imagini şi i-am spus: „Dragul meu,
harul şi inspiraţia nu-s de-ajuns, ia ferecă-te în
ceva lecturi, de acolo vei ieşi mai bogat şi mai
luminos, cu mintea sprintenă şi vedere mai
multă pentru cele nevăzute!” Apoi am băut o
cafea, am mai schimbat câteva cuvinte. Am
aflat că este ceasornicar, că adesea discută cu
timpul (hopa!), că pe la el trec fel de fel de
oameni, unii de-o întocmire aleasă şi care l-au
pus pe gânduri, l-au determinat să vrea altceva
decât ce îi oferă lumea golănească a
cartierului. Aşa îl cunoscuse pe actorul Petre
Dinuliu, prietenul meu, om care a simţit că
Florin, ceasornicarul, este sensibil şi tânjitor
de altceva. Apoi am stabilit să ne vedem la
cenaclul Liviu Rebreanu, joia, la ora 18, şi
ne-am despărţit. În fiecare joi mi-a adus
însemnări lirice, unele care căpătau făpturi de
poeme. După cenaclu m-a întrebat ce părere
am despre poezia lui Nichita Stănescu. „Aha,
zic, te-ai pus pe lectură! Nichita este un
magazin bun, frumos, colorat, în el găseşti
momeli, cârlige şi trestii pentru minunata
undire lirică. Numai că, atenţie, vei prinde
peşti frumoşi, poate şi peştele de aur va fi
printre ei, dar, cu adevărat, nu vor fi peştii tăi,
ci tot ai lui !” L-a încântat spusa mea, apoi m-a
întrebat despre poeţii localnici. I-am spus
câteva nume de poeţi, de prin partea locului,
câtorva le-am făcut portretul de autor. Cu
timpul i-a cunoscut pe mai toţi scriitorii
argeşeni şi era fascinat de lumea lor, de
vecinătatea şi bizareriile lor. Cel mai mult a
fost impresionat de generosul Papa Octav
Pârvulescu. „Dom’ Rică, mi-a zis într-o zi,
omul acesta are o bunătate cum n-am mai
întâlnit la nimeni, parcă e fratele Lui
Dumnezeu!”
Sintagma
„Fratele
Lui
Dumnezeu” cred că l-a urmărit decenii, altcum
nu-mi explic titlul aproape omonim al cărţii
sale de poeme publicate în anul 2004, la
Editura Semne. Nu mai ştiu cum a trecut vara
lui 1985 şi de câte ori l-am mai întâlnit pe
viitorul poet Silişteanu. Ştiu, în schimb, că
toamna a fost frumoasă. La începutul lui
septembrie, Florian m-a poftit în maşina
tatălui său, Nenea Vali, să mergem pe la nişte
prieteni de-ai săi din Roşiorii de Vede. Pe
drum mi-a povestit cum în urmă cu un an sau
doi, undeva, într-o staţiune montană, îl
cunoscuse pe poetul Traian Furnea. Nu-l
ştiam pe Traian, ca om, îi citisem câteva
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Un poet metafizic:
Dumitru Găleșanu

litere

Dumitru
Găleșanu este
un autentic și,
astăzi, rar
poet metafizic,
conectat atât
la tradiţia
gândirii și
poeziei antice
(greco-latine,
dar și
indiene), la
orizontul
filosofiei
clasice (Kant
și Hegel,
îndeosebi), cât
și la
modernitatea
gândirii
știinţifice
furnizoare de
imaginal
pentru
metafora
poetică...
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Pe oriunde am descinde în universul
poeziei lui Dumitru Găleșanu – vreau să zic:
prin oricare dintre cele cinci, consistente,
volume publicate în ultimii cinci ani (20102014), ne întâmpină aerul insolit al unei
planete propriii, în care singura muzică
(„concretă”) este a discursului personal, un
prelung solilocviu, intersectând poezia
gândului cu aceea a sentimentului, într-un
plan metafizic, în care mirabila trăire a
existenţei este proiectată pe orbita
cunoașterii știinţifice, iar aceasta, încărcată
cu filoanele afectivităţii, trece pe orbita
înţelegerii filosofice, ca și cum ar fi vorba
despre
trei
universuri
suprapuse
(“Multivers”), amintind cripticele „nunţi”
barbiene.
Un zbucium continuu traversează - și
leagă - aceste volume, pendulând între
sentimentul unui descensus, al „căderii din
paradisul” iubirii, și îndârjirea gândului întrun ascensus de aflare a sensului vieţii, prin
deplasarea dintre punctul maximal al trăirii
(„roșu”) spre acela originar (“albastru”), în
care-i izvorul adevărului; iar acest zbucium,
care este, deopotrivă, între eu și sine și între
sine și Sinea vieţii, reverberează întreg
Multiversul, cu nivelele lui, poetul sesizând,
dintr-un departe al memoriei mumelor,
însoţirea iubitei – cealaltă „jumătate” a lui,
ipostază a Iubirii ca legitate și liant al lumii.
Dumitru Găleșanu este un autentic și,
astăzi, rar poet metafizic, conectat atât la
tradiţia gândirii și poeziei antice (grecolatine, dar și indiene), la orizontul filosofiei
clasice (Kant și Hegel, îndeosebi), cât și la
modernitatea gândirii știinţifice furnizoare
de imaginal pentru metafora poetică; aceasta
conferă versurilor sale substanţa conceptelor
și a trăirilor, într-un intertext complex, a
cărui tâlcuire este, întrucâtva, facilitată de
discursul poetic, cu predilecţie, „alb”, fără
cromatism metaforic de prisos, și structurat,
cel mai adesea, în forma caligramei, după
meandrele
gândului
și
expresiei.
Exemplificând aleatoriu, efluviul discursiv al
poetului ne apare în mai multe instanţe: când
afectiv și muzical:

„Barometrul entuziasmului
a mai scăzut,
a trecut ceva vreme
de când
nu ne-am văzut;
făgăduit ochilor verzi
prin albastrul
tăcut –
în mările lumilor tale de dor
am înotat
până la ţărm
cu delfinii,
chiar
până
‘ntr-acolo
unde
cândva
mi-ai rănit
sângeriile umbre cu spinii//...”
(Barometrul);

când meditativ, înflorind cu viziuni noi
simboluri străvechi:
Pomul,
acest lăcaș de fericire dumnezeiască –
dintre pământeștile daruri
ale marului zeu
scoborâtor
la miliarde de ani - lumină depărtare
de punctul fierbinte,
primar.
Se vede într-însul
lucrătura cerească
` a focului
la lumina zilei arzând fructele-sfere
ca niște icoane încrustate lucid –
în germenii lui deslușind
ochiul perfect – al – totului
din originar.
Iar lucrarea aceasta
e zămislirea întru fiinţă
din pântecul fiinţei
pururi
fiinţând,
mai apoi
leagănul ei –
hieraticul
gând – al
tuturor Evelor
în curgerea
veșnic nouă
a sevelor//...”

(Pomul vieţii);
nu o dată, însă, meditaţia poetică iterează
abstracţiuni greu de susţinut ideatic și estetic
de către cititorul (încă) nefamiliarizat cu
sistemele de gândire în concepte și în imagini
ale poetului.
Orbitând pe un traseu poetic de la
Lucretius la Nichita Stănescu și mai departe,
configurându-și o proprie monadă, Dumitru
Găleșanu, discret și autarhic, evitând orice
„formă” de publicitate, și-a câștigat preţuirea
multor poeţi și artiști, ca și a unor oameni de
știinţă, români și străini, care i-au scris
prefeţe și postfeţe la elegantele sale volume
bi-lingve sau trilingve, tipărite la Editura
Tracus Arte din București; ceea ce îmi
îngăduie să le enumăr, împreună cu acești
lectori avizaţi, care, din diverse perspective,
contribuie la hermeneutica și recepţia
estetică a Multiversului găleșanian: Emoţii în
Multivers/ Emotions into Multiverse, 2010,
prefaţă de Gabriela Popescu; Pe corzile
luminii/ Sulle stringhe di luce, 2011, prefeţe
de Dan Cristea și Theodor Damian și postfaţă
de Ioan Es. Pop; Fugă spre roșu/Fuggire
verso il roso, 2012, prefeţe de M.N. Rusu,
Marco Lucchesi, Monica Grosu și Dan
Anghelescu, postfaţă de Cătălina Oana
Curceanu, om de știinţă din Italia; Insemnele
materiei/Insegne della materia, 2013, prefeţe
de A.I.Brumaru și Gheorghe A. Stroia-Adjud,
om de știinţă din America, postfaţă de
Octavian Soviany; Addendum, 2014, ediţie
româno-italiano-engleză, cu prefeţe de Titu
Popescu și prof. Angelo Manitta (Italia) și
postfeţe de Mihaela Malea Stroe și Eugen
Evu. Acestora li se adaugă, cu fraze pe
coperta a IV-a, personalităţi redutabile
precum Eugen Negrici și Basarab Nicolescu.
Cităm, conclusiv: Dumitru Găleșanu
explorează lumea nouă aflată la frontierele
știinţei, filosofiei, muzicii și picturii. Poemele
sale inaugurează un nou gen literar
românesc, pe care îl putem numi «poezia
cosmologică». Dincolo de searbedele căutări
moderniste, Dumitru Galeșanu se ancorează
în cosmodernitate, ghidat de ochii iubitei
care luminează universurile prezente și cele
care vor veni. (Basarab Nicolescu)

IOAN ST. LAZĂR

Când scriu...

Când scriu
simt o prezenţă discretă,
fascinantă, cuceritoare...
şi nu-nţeleg

Cine şi-a uitat sufletul
în sălbatica miere a dorului.

Un copil îşi mână agale
cuvintele spre casă
lăsând în urmă
lumina primului răsărit.
Tot ascultând
tăcerile profunde,
mă trezesc Cuvânt
în locul unde soarele-a apus!

Dăruire

Cai albi îmi zvâcnesc
în gleznă
şi un izvor
mă răneşte

în ceasul cuvintelor mele.
Lănci de argint

mă străpung
dar nu cad...
Mi-e trupul o ţintă –
pădure peste neliniştea mea...

Peceţi

Şi legiunile timpului
se desfrunzesc
din monumentul – bunic
cu plete-ngălbenite de ţipătul
trenurilor care se duc şi vin...
Şi pleoapele – nfloresc
în visul trifoiului
şi nectarul se coace
la intersecţia străzilor
şi numai cineva a uitat
să se întoarcă acasă
de sub altarul bătăliei...
În zori
legiunile
vor pipăi cu lănci de chirurg
rănile
monumentului – bunic
şi flăcări perechi
îşi vor tăia hotar
în inimile noastre...

Atât de aproape
Ce mări se aprind?
Ce veghe statornică
îmi descoperă
chipul?
Orologii în flux
şi corăbii
atât de aproape
urcând spre Ithaca!

Ca Iubirea...

Ca Iubirea sunt ochii tăi
fierbinţi
imenşi
fulgerând lumea.
Ca tinereţea sunt cuvintele tale
neliniştite
tandre
fierbinţi
rostind nesfârşit adevăruri.
Fără ochii tăi
lumina
până la noi n-ar ajunge.

Fără chemarea ta
nici cuvintele mamei
n-ar fi
la fel de neliniştite

de fierbinţi şi de tandre...

NICOLETA MILEA
Decembrie 2014

Scara (ta) de valori

Magda Grigore

Colocviile Argeșului

Valorile în care credem alcătuiesc oglinda
personalităţii noastre, cea care (ne) reflectă
unicitatea, autenticitatea şi măsura fiecăruia
ca om. Morale, culturale, umane – valorile,
definite conceptual, reprezintă raporturi
motivante şi caracterizează alegerea unei
alternative implicante din mai multe posibile.
Au rol fundamental în totalitatea acţiunilor
creative, cooperante sau conflictuale umane.
Valoarea, traductibilă, emotivă, duce la
alegerea unei alternative, localizează o trăire
şi o măsură subiectivă. Prin intermediul
valorilor ne planificăm implicările valorice
personale sau căutăm anumite atitudini şi
calităţi ale celor din jur. Robert Dilts
(consultant în domeniul Programării NeuroLingvistice) şi Peter Senge (specialist în arta şi
practica organizaţiilor care învaţă), au
alcătuit o lungă listă de valori din care fiecare
ar trebui să selecteze, într-un exerciţiu de
sinceritate, valorile la care ar putea renunţa,
dacă i s-ar cere acest lucru. Din lanţul
respectiv ( armonie interioară – familie –
competenţe – siguranţă – afectivitate – putere
– statut intelectual – bani – cultură – calitatea
lucrurilor făcute – bani – responsabilitate –
respect de sine – ordine – calitatea relaţiilor
etc), doar un număr minim de valori rămase,
ultimele, pe listă (şi acelea aşezate într-o
succesiune ierarhică, uneori neconştientizată
ca atare) formează scara de valori reală,
individuală, cea cu care îşi face fiecare
călătoria prin lume, ducând cu sine norocul,
ca un coşar veritabil. Cu cât scara de valori
este mai bine argumentată, mai sigură şi mai
bogată în trepte, cu atât se arată norocul la
întâlnirea ta cu celălalt, dar şi la căutarea/
întâlnirea cu tine, cel care speri în
descoperirea înţelesurilor adevărate ale lumii.
Valorile sunt bunuri personale, formula
caracterului, recuzita fiecărui om matur. Sunt
esenţiale pentru deciziile de zi cu zi şi sunt
fundamentale în relaţionarea socială.
Tipurile de valori sunt diverse, ceea ce face
ca aderarea noastră la ele să fie mereu diferită,
particulariz(n)ată şi este indicat să fie
potrivită structurii noastre, să fie construită în
armonie cu tipologia proprie. Deşi nu este
dependentă de temperament, scara de valori
nu trebuie să fie în dezacord cu acesta, arta
comportamentală fiind indicată în orice
condiţii, iar reacţiile noastre, exteriorizarea
(prin manifestări emoţionale şi motrice),
corelată cu modul în care se realizează
autocontrolul acestor reacţii, au ca for
decizional, valorile dominante. De remarcat
este şi faptul că fiinţa umană nu operează cu
valori minime şi maxime (ca într-o diagramă
Microsoft Office Excel !), o valoare umană o
dată asimilată la un moment dat este, în sine,
indestructibilă şi integră. Atenţia fiecărui om
matur este atrasă într-un mod particular spre
valorile
teoretice
(unde
informaţia,
cunoaşterea şi experienţa sunt pe primul
plan), spre valorile morale (care vizează
integritatea şi probitatea morală, fie ea
religioasă, fie laică), spre valorile estetice

(bazate pe creativitate, cultură, viziune liberă,
flexibilitate în gândire şi viziune), spre valori
sociale (unde accentul este pus pe natura
umană, pe alteritate şi altruism), spre valori
religioase ( bazate pe spiritualitate şi credinţă,
dar şi pe compasiune), spre valori tradiţionale
(cu specific pe valorile convenţionale, pe
confortul asigurat de stabilitatea acestor
convingeri care şi-au demonstrat rezistenţa
trecând proba timpului). Mai mult, în
modernitate există o recrudescenţă a valorilor
economice (alese de cei pentru care este
important să (-şi) demonstreze utilitatea,
eficienţa, capacitatea), precum şi a valorilor
politice (pentru cei care preferă relaţionarea
cu semenii sau au abilităţi de lider(i) şi care
vor să câştige o experienţă a deciziei). O
clasificare mai simplă vizează departajarea lor
în valori personale (cele legate de relaţiile
interpersonale, de familie, de viaţă spirituală)
şi valori profesionale (cele care ţin de formare
profesională, carieră), ambele clase fiind
obligatoriu necesare în firescul unei existenţe
individuale.
Fără să ne dăm seama uneori, timpul,
energia şi resursele noastre se ordonează şi se
consumă în funcţie de valorile care ne
caracterizează şi pe care ni le însuşim.
Inoculate din copilărie, formate în şcoli,
asimilate din fapte şi întâmplări ale vieţii,
(împru)mutate de la modelele noastre, din
cărţile bune, cum spune o vorbă, valorile
lucrează în structura noastră, construindu-ne
identitatea. O identitate unică, autentică,
perfecţionabilă.
Valorile alese şi ordinea importanţei lor nu
sunt mereu aceleaşi. Timpul se modifică,
ontologia se nuanţează, valorile se transformă
şi ne transformă. Schimbările pot fi radicale,
în funcţie de experienţele trăite, de
circumstanţe, de priorităţi. Traversăm
perioade sensibile ale vieţii, zone de mari
nelinişti, de (mari)
transformări, de
(re)evaluări. Schimbări sau metamorfoze.
Important însă este să acţionăm întotdeauna
pe baza valorilor care ne reprezintă, să ne
bazăm pe valorile proprii şi nu pe valorile
altora. Să fim atenţi cum respectăm valorile
celor apropiaţi nouă (trebuie să integrăm în
timpul nostru şi interesele acestora), iar
valorile de grup să rămână, discret, în plan
secund. Valorile culturale ale unui anumit
timp sau ale unei anumite ideologii, valorile
societăţii în care trăim, valorile anturajului
aleatoriu sau dependent de un context - sunt
valori cu care interacţionăm, dar care nu sunt
neapărat ale noastre. Mai mult, prin
intermediul sistemului şi al societăţii putem fi
influenţaţi, manipulaţi, ceea ce ar putea
determina schimbarea permanentă a scării de
valori şi a coerenţei din viaţa noastră. Acest
lucru ar atrage după sine nesiguranţa şi
instabilitatea, de aceea, atunci când valorile pe
care pune preţ societatea nu sunt şi valorile
noastre, este de preferat (doar) o strategie a
rezistenţei, un acord discret al convieţuirii
temporare cu acestea. Copii, adulţi, maturi şi,

ceva mai târziu, (cu norocul de a fi
devenit…) înţelepţi, vom face
mutaţii pe scara valorilor, în
speranţa de a dobândi un caracter
bine format, pentru care timpul cu
capriciile lui valorice să nu mai fie
un pericol. Urcând corect o scară de
valori
autentice
putem
să
identificăm locul nostru în lume. Ea poate fi
echivalentă cu o altfel de scară, pe care
teologii o numesc scara cerului - cea care
trimite la misiunea cu care fiecare traversează
spaţiul lui existenţial. Scara aceasta, a
general-umanului-valoric, era descrisă de
Petre Ţuţea astfel ,,Scara valorilor umane
conţine: sfântul, eroul, geniul şi omul obişnuit
– dincolo de aceştia situându-se infractorul.
Sfântul, eroul şi geniul sunt fără voia societăţii,
care e obligată să-i recunoască. (…). Sfântul
stă în fruntea tablei valorilor pentru că el face
posibilă trăirea absolutului la scară umană”.
O scară de valori confirmate poate
transforma un om comun/ mediocru, într-o
personalitate vie, interesantă şi puternică.
Treptele (ei) reprezintă progresul nostru,
dezvoltarea, evoluţia individuală, morală,
caracterială. Înălţarea scării valorilor
înseamnă/
echivalează
cu
înălţarea/
perfecţionarea noastră ca oameni, iar
spiritualizarea este calea regală spre acest
ideal. Creştere spirituală, spune Biserica, este
mai întâi o trezire faţă de nevoi, apoi o
discernere a semnificaţiilor şi, în cele din
urmă, o descoperire a valorilor. Inspirat ar fi
să stabilim o axă de valori verticale în propria
diagramă sufletească, astfel încât scara
dobândită de-a lungul vieţii să asigure
confortul sufletesc şi împăcarea cu sensul
vieţii: ,,Şi a visat că era o scară, sprijinită de
pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii
lui Dumnezeu suiau şi se pogorau pe ea “
(Geneză 28; 12). Din Biblie ştim că între
pământ şi cer (cu semnificaţia între om şi
Dumnezeu), se află o scară, cunoscută ca
scara virtuţilor care legându-se una de alta,
urcă pe cel ce le voieşte la cer (Sf. Ioan
Scărarul).
Specialiştii în psihologie consideră că sunt
binevenite exerciţiile de identificare a
propriilor valori ale vieţii, iar la răstimpuri
exerciţiile trebuie reluate pentru a ne asigura
că există mereu un nucleu stabil la care să
raportăm evoluţia noastră. Aşa cum în ştiinţe
există sistemul de referinţă, care spune că
acelaşi punct material poate fi în mişcare sau
în repaus în acelaşi timp, totul depinzând de
sistemul de referinţă la care raportăm starea
acestuia. Acest lucru nu este compromis de
schimbările pe care le facem, dimpotrivă, o
anumită dinamică a valorilor poate fi de bun
augur. Câteodată timpul şi viaţa sunt cele care
cer reaşezarea valorilor, altădată pot impune
restaurarea celor existente. Nimic nu trebuie
să fie încremenit în chingile imobilismului.
Deschide-ţi braţele către schimbare, îşi învăţa
Dalai Lama discipolii, dar nu renunţa la
valorile tale.

Fără să ne
dăm seama
uneori,
timpul,
energia şi
resursele
noastre se
ordonează şi
se consumă în
funcţie de
valorile care
ne
caracterizează
şi pe care ni le
însuşim.

Două volume de texte savuroase despre Muscel, de fapt despre mari
personalităţi naţionale originare din Muscel: Ion Barbu, Gheorghe I.
Brătianu, Petre Ţuţea, Constantin Vişoianu, C. I. Parhon, Nicolae şi
Ştefan Golescu etc. Deşi bine documentate, textele nu sunt de istorie
propriu-zisă, ele fiind scrise cu condei de scriitor, dar mai ales de
gazetar, aducând noutăţi despre protagonişti, cu titluri şi intertitluri
uşor senzaţionale, uneori mergând spre legendă şi anecdotă. Ilustrez
acest ultim aspect cu un episod din viaţa poetului Ion Barbu ca activist
legionar: „în iarna lui 1940-1941, pe un frig năpraznic, Ion Barbu se
Decembrie 2014

plimba în parcul de la Şosea, îmbrăcat doar în cămaşa verde a Gărzii de
Fier. – Nu vă e frig, maestre? – l-a întrebat jurnalistul evreu Oscar
Lemnaru. Atunci, poetul şi-a descheiat cămaşa şi i-a arătat curiosului
că, pe dedesubtul ei, purta un cojoc. – A-ha, co-joc secund! – a
exclamat maliţios Lemnaru…” Zisa istoricului Adrian Cioroianu că
istoria este cea mai frumoasă poveste, în cele două volume ale lui
Sterian Pricope, devine exemplară. Adevăruri istorice, date şi fapte
sunt memorabile graţie în primul rând narării lor savuroase. Istoria ca
poveste. (DAD)

eseu

Carte nouă
Sterian Pricope – Istorii neconvenţionale din Muscel
(vol. I, Editura Larisa, 2013 – vol. II, Editura Larisa, 2014)
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Mariana Şenilă-Vasiliu

Pe pământ iordanian – inegalabila Gerasa

Numele ţării,
cu rezonanţe
biblice,
a fost luat de
la fluviul
Iordan,
derivat din
ebraicul
“yardan”
care înseamnă
a coborî.

hoinar

Râul Iordan
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După vizitarea teatrului de la Bosra, cu
toate că ar mai fi fost atâtea de văzut moscheea lui Omar; bazilica Bahira, unde
după tradiţia Profetului l-ar fi întâlnit pe
călugărul creştin care l-ar fi iniţiat în
monoteism; moscheea lui Mabrak, înălţată pe
locul unde a îngenunchiat cămila ce aducea
din Arabia primul exemplar din Coran;
moscheea Fatimei, construită pe vremea
Fatimizilor; catedrala închinată sfinţilor
Sergius şi Bachus, aflată azi în ruină; palatul
episcopal; palatul guvernatorului roman,
numit şi palatul lui Traian; moscheea Abu-AlFeda, ridicată în 1225, pe vremea dinastiei
Ayubide şi câte altele din apropierea Bosrei din criză de timp am fost zoriţi la autocar.
Mi-am ocupat locul tot învârtind în mâini o
perniţă orientală de mătase albastră cu
ciucuri, pe care o cumpărasem de nevoie, în
speranţa de a scăpa de insistenţele copiilor
săraci şi desculţi care ne atacau cu tenacitatea
bărzăunilor,vârându-ne sub nas marfa în timp
ce repetau un singur cuvânt: “Cuşin! Cuşin!”
Cuvântul, care nu prea suna pe hărăpeşte, îmi
amintea vag de ceva cunoscut, dar ce anume
nu-mi dau seama. Deodată s-a făcut lumină în
capul meu: “cuşin” nu era decât pronunţia
deformată a franţuzescului “coussin”, care
tocmai asta înseamnă, perniţă. Anii de
mandat francez în regiunea Huranului, ca şi în
întreaga Sirie, lăsaseră urme de tot felul,
inclusiv în limbă, printre care şi neînsemnatul
“coussin” preluat după ureche şi pronunţat
“cuşin”. Fenomenul nu e o excepţie, am putut
constata asta în Tunisia unde lămpii i se
spunea “ftila”, cuvânt preluat prin filiera
otomană de români care i-au spus “feştilă“
panglicii de bumbac a lămpii. Din franţuzescul
“descente de lit” folosit de boierimea secolului
al XIX-lea, s-a ajuns în dialectul oltenesc la
“săndulie”. La fel, expresia franţuzească “Qui
risque gagne” cu care erau încheiate afacerile
între boierii şi negustorii români mai instruiţi,
s-a transformat în formula populară în
“Chirisgaia”, cu care oamenii de rând băteau
palma la încheierea unui târg. Expresie
bănăţeană “neamţ cotofleanţ“ îşi are şi ea
rădăcina în limba germană, este o preluare a
termenului “Kartoffel Pflantzer”, “pflanzen”
înseamnând a sădi, a cultiva.

Trecerea graniţei în Iordania s-a făcut uşor
şi în mai puţin de un sfert de oră autocarul
rula pe autostrada regatului haşemit. Nu ştiu
câţi şi-au bătut capul să afle de ce regatului
iordanian i se spune şi “haşemit” şi, onest
mărturisesc, nici eu n-aveam habar de asta în
momentul acela. Boala curiozităţii şi a
scormonirii în căutarea etimologiilor m-a
făcut la înapoierea în ţară, să dau iama prin
dicţionare ca să aflu de unde provine
cuvântul. Aşa am aflat că actualei dinastii
iordaniene, numele i se trage de la Haşim ibn
Abd‘Manaf, bunicul Profetului, ai cărui
urmaşi au fost, ereditar, începând cu secolul
XI, conducătorii religioşi ai paznicilor
Locurilor Sfinte islamice de la Mecca.
Promotor al mişcării naţionaliste panarabe şi
al revoltei triburilor beduine împotriva

stăpânirii otomane, Hussein ibn Ali,
descendent al neamului haşemiţilor, a devenit
în 1916, cu sprijin britanic, interesat în această
parte a Orientului Apropiat, emirul
Hedjazului. Cei doi fii ai săi, Faycal şi
Abdallah, au fondat dinastiile haşemite ale
Irakului şi Iordaniei. În 1958, urmare a unei
lovituri de stat militare, dinastia haşemită
irakiană a fost îndepărtată de la putere. A
urmat o succesiune de răstunări de situaţii
politice, în numele democraţiei bineînţeles,
conduse de tot felul de generali, până când, în
1979, conducerea Irakului a intrat pe mâna lui
Saddam Hussein. Ce s-a întâmplat după aceea
este cunoscut de toată lumea.
În Iordania, amestecul britanic în treburile
interne, a dus la instalarea lui Abdallah în
funcţia de emir al Transiordaniei. După
asasinarea acestuia de către un palestinian
extremist la Ierusalim, în 1951, la tron i-a
urmat Hussein bin Talal, întâiul care şi-a
adăugat denumirea de haşemit. Cu sprijin
britanic, Iordania şi-a câştigat independenţa
în 1946, ceea ce l-a determinat pe tânărul rege
- avea doar 17 ani la înscăunare - să păstreze
bunele legături dintre Amman şi Londra. Din
1952, regatul iordanian este denumit oficial
regat haşemit.
Regele Hussein a fost o personalitate
puternică de a cărui poziţie a trebuit să se ţină
cont în politica din regiune. A fost suveranul
providenţial care a ştiut să cârmuiască ţara în
perioada
1952-1999,
să-i
păstreze
independenţa cu toate numeroasele conflicte
din zonă: războiul israelo-arab din 1967,
cunoscut şi sub denumirea de războiul de
şapte zile, când Iordania a pierdut Cisiordania
pe care a recuperat-o abia în urma tratatului
cu Israelul din 1994; a făcut faţă războiului
civil provocat de gherilele rezistenţei
palestiniene aflate pe teritoriul iordanian pe
care le-a lichidat în 1971; nu a fost de acord cu
tratatul de la Camp David din 1978; a încercat
medierea în timpul crizei din Golf sfârşind
prin condamnarea invaziei irakiene în Kuweit.
Grav bolnav şi extenuat după o domnie lungă
şi plină de dificultăţi, înaintea morţii a luat o
decizie radicală în chestiunea succesiunii,
îndepărtându-l de la tron pe fratele lui în
favoarea fiului său mai mare, Abdullah. Cu
toată seninătatea ce se citeşte pe chipul
charismatic al actualului rege al Iordaniei, a
cărui imagine ne-a întâmpinat de pe panouri
de îndată ce am intrat în ţară, moştenirea
politică nu e o binecuvântare pentru el, ci o
povară la fel de mare precum cea a părintelui
său. Poziţia proamericană a regelui intră în
conflict cu preponderenţa palestiniană în
populaţia iordaniană (60%!). Cât de puternic
este resentimentul faţă de SUA aveam să
constat la Amman eu însămi. Luată de un
individ, după statură şi ţinută vestimentară
(purtam o veche pălărie colonială din pai de
orez) drept americană, acesta privindu-mă cu
ură a exclamat: “Bush! Harşti!”, arătându-mi
printr-un gest cât se poate de explicit cum i-ar
lua gâtul cu cuţitul lui Bush şi poate chiar mie.
Într-o vitrină a unui magazin de la Aqaba, o
caricatură de proporţii îl înfăţişa pe George
Bush-junior în chip de buldog fioros care îl
târa în lesă pe căţeluşul frizat Tony Blair.
Imaginea era mai mult decât o caricatură, era
un protest politic împotriva amestecurilor
americano-britanice în Iordania şi implicit în
lumea arabă.
Numele ţării, cu rezonanţe biblice, a fost
luat de la fluviul Iordan, derivat din ebraicul
“yardan” care înseamnă a coborî. Izvorât din
munţii Antiliban, dintr-o zonă comună
geografic Libanului şi Siriei, pe parcursul său
Iordanul coboară panta trecând prin Israel
pentru ca apoi, pe o porţiune de peste 250 de
kilometri să facă graniţa între Iordania şi
Israel, pentru a se vărsa în Marea Moartă.
Orice fir de apă este preţios în această zonă
aridă, cu atât mai mult Iordanul. Din păcate,
în criza endemică de apă din regiune, în loc să

fie o binecuvântare, apele fluviului sunt obiect
de dispută între Liban, Siria, Israel şi
Iordania, fiecare din aceste ţări tinzând să
profite în detrimentul celorlalte, de apă. În
Libanul de sud, construcţia sistemului de
aducţiune a apei pentru irigarea a 36 de sate,
care a micşorat debitul fluviului, a dus la un
conflict deschis cu Israelul care a contestat şi
protestat împotriva acestui lucru. Ţările arabe
au încercat la un moment dat să devieze cursul
Iordanului pentru a lăsa Israelul fără sursa
vitală. În tratatul de pace dintre Siria şi Israel,
Iordanul a fost un obstacol major. Dincolo de
aparenţele politice şi religioase invocate,
adevăratul subiect al conflictelor din zonă este
apa Iordanului. În timpul excursiei, pe drumul
de înapoiere în Siria, am fost duşi în
principalul punct de graniţă dintre Israel şi
Iordania de pe malul fluviului, acolo unde se
spune că a fost botezat Iisus.
De unde ne lăsase autocarul până să
ajungem la râul Iordan am străbătut o
porţiune sălbatică, amestec de piatră cu nisip
semănată ici şi colo de tufe rahitice şi mărunte
plante silicioase, singurele ce cresc într-un sol
atât de sărac. Pe măsură ce ne-am apropiat de
râu, a început să se îndesească stufărişul
verde, înalt şi foşnitor la rarele adieri de vânt.
Lângă locul zis al Botezului, iordanienii
construiseră ceva ce semăna cu un debarcader
pe care toată lumea se bulucise. Pe celălalt
mal, punctul de graniţă israelian părea pustiu
şi doar steagul alb-albastru cu steaua lui David
mai unduia alene la vreo adiere de vânt. Doar
părea pustiu, căci vigilenţa israelienilor nu
lasă o clipă garda jos într-un mediu arab ostil,
chiar dacă prin tratatul din 1994 se încheiase
pace între cele două ţări. Obişnuită cu
imaginea pictată a botezului lui Iisus,
imaginată într-o apă limpede şi albastră, am
privit cu stupoare curgerea mâloasă a
Iordanului ce se prelingea leneş la picioarele
noastre. Chiar în acest loc se spune că Tony
Blair şi-a creştinat, pe când era prim-ministru,
întâiul născut. De niciunde, de prin genţi şi
pungi de plastic, au apărut peturi de toate
mărimile în care unii s-au apucat să ia din apa
tulbure a Iordanului, după cât de mare era
lăcomia, ca s-o ducă acasă. Viteza cu care, la
români, habotnicia a luat locul ateismului
declarativ, dar şi al bunului simţ şi al
adevăratei credinţe este uluitoare şi
deprimantă. Niciodată, bătutul crucilor,
pupatul icoanelor nu vor putea înlocui faptele;
niciodată închinarea la moaşte nu va
însănătoşi pe nimeni până nu-şi va curăţa
trupul şi mai ales sufletul. Şi niciodată apa
nămoloasă a Iordanului, cărată în peturi, nu
va face minuni până când faptele, gândurile şi
credinţa nu vor face una. Trăim într-o epocă
de ipocrizie generalizată, iar habotnicia e
forma cea mai de jos dintre toate, pentru că îl
înjoseşte pe om care încearcă să-l cumpere pe
Dumnezeu pe preţ de nimic cu gesturi
fariseice.
Despre felul în care s-ar putea rezolva
problemele arabo-israeliene, despre cum s-ar
putea ajunge la o înţelegere în această zonă de
permanente conflicte armate am aflat dintr-o
experienţă pe viu. La un moment dat,
autocarul a fost oprit şi în el au urcat câţiva
militari înarmaţi cu mitraliere şi walkie-talkie.
Numai văzându-i te lua cu friguri, d‘apoi când
am constatat că mai suntem escortaţi şi de o
maşină de teren militară cu soldaţi înarmaţi şi
ei până în dinţi. Pur şi simplu nu înţelegeam
ce se întâmpla şi mai cu seamă ce căutam noi
într-un loc, după aparenţe foarte periculos.
Până la urmă ghidul local ne-a dumirit: ne
aflam în Cisiordania, într-o porţiune pierdută
de Iordania în urma războiului israelo-arab
din 1967 şi recâştigată prin tratatul de pace
încheiat între Iordania şi Israel în 1994. Deşi
teritoriul aparţinea acum Iordaniei, în urma
unui punct stipulat anume în tratat, el putea fi
cultivat de evrei încă 25 de ani, cu o condiţie
însă, să muncească doar între orele 8 şi 15. De
la încheierea tratatului prin care Cisiordania
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Jerash/Gerasa este, alături de Petra
Shobah, Wadi-Rum şi Aqaba, unul din
punctele de atracţie turistică ale Iordaniei,
însă din punct de vedere arheologic e fără
îndoială cel mai important. După Pompei şi
Duga-Tunisia este cel de-al treilea cel mai bine
conservat oraş antic. Şansa de a le fi vizitat pe
toate trei mi-a dat posibilitatea comparării lor.
Nici
Pompei
şi
nici
Duga
n-au
spectaculozitatea Gerasei, cu toate că în cazul
lor starea de conservare e mult mai bună.
Dacă am afirmat că Gerasa este bine
conservată, nu afirm însă că este intactă. Deşi
ravagiile timpului şi-au făcut lucrarea
distructivă, locurile vechilor monumente ca şi
urbanistica pot fi perfect citite în situl vestic al
vechii aşezări romane, cel estic fiind înghiţit
între timp de construcţiile oraşului modern ce
se tot extinde. Salvarea părţii vestice se
datorează măsurilor aspre de conservare luate
de Departamentul Antichităţilor după 1923,
anul în care singură Anglia a recunoscut
independenţa ţării (adevărata independenţă,
unanim acceptată, datează abia din 1946).
Când se vorbeşte despre Gerasa, se face
referire la colonia romană rămasă în picioare.
În realitate au existat două oraşe care s-au
suprapus: Gerasa elenistică, cea cucerită de
Alexandru Macedon în 332, î.Hr., care
devenită un important centru a fost
îmbogăţită cu fastuoase construcţii sub
domnia Seleucizilor. Adevăratul modelator al
oraşului elenistic a fost însă Antiochos al IVlea Epiphanul, care şi-a binemeritat numele
(ephiphan, în greacă, înseamnă “ilustru”) prin
calităţile şi faptele sale. El a conceput un oraş
care se întindea pe două coline, de o parte şi de
alta a râului ce traversează aşezarea. Drept
mulţumire, locuitorii i-au dat urbei numele
său şi oraşul s-a numit Antiochos
Chrysorhoas/Antiohos de pe râul de aur. Ceea
ce se poate vedea astăzi la Jerash sunt ruinele
Gerasei romane, construite peste cele ale
Antiohiei de pe râul de aur. Într-o scrisoare
datând din timpul călătoriei lui G.M.
Cantacuzino în Orientul Apropiat, scrisă chiar
la Gerasa, „călare pe o coloană răsturnată”, şi
adresată lui Matila Ghyka, arhitectul făcea o
descriere concisă, dar foarte expresivă a
văii/„râul de aur”, pe care o vedea asemeni
unei cărţi deschise: „Pe o foaie stă scris
trecutul: un oraş antic, Gerasa – patria lui
Nicomac – drag ţie; pe cealaltă foaie,
prezentul: un sat arab cu o mânăstire
creştină.” Cât despre Nicomac, pitagoricianul
cunoscut şi ca Nicomakhos de la Gerasa, pe
care îl pomenea G.M. Cantacuzino în
scrisoare, acesta, un cunoscut matematician al
antichităţii (sec. I) era autorul unui Manual de
armonie mult preţuit de esteticianul Matila
Ghyka. Şi ce era Gerasa antică decât un imn
închinat armoniei?
Influenţa modelului arhitectural grec nu au
dispărut, încăpăţânat şi persistent el poate fi
decelat cu uşurinţă în coloanele ionice,
graţiose şi fragile ce împrejmuiesc Forumul
oval; în cele corintice care mărginesc Cardo
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Maximus; în Propyleele sanctuarului zeiţei
Artemis. Îndărătul arhitecturii romane stăruie
duhul artistic elin. În arhitectură, cu adevărat
romane sunt doar tipul de organizare
urbanistică cu arterele principale cardo (N-S)
şi decumanus (E-V) şi folosirea arcului
în construcţii, absent în arhitectura greacă;
supradimensionarea
proporţiilor
monumentelor. Specific romane sunt arcurile
de triumf ca propagandă militară; hipodromul
şi amfiteatrul-circ ca mijloace vulgare de
distracţie menite să cumpere bunăvoinţa
plebei faţă de unul sau altul dintre împăraţi.
Romane sunt termele, locuri în care, o dată cu
îmbăiatul se discutau şi se puneau la cale,
printre altele, chestiuni de ordin politic, ori
teatrele care, deşi aveau la bază schema
amfiteatrului grec se transformaseră în
altceva. Diferenţele dintre arhitectura elină şi
cea romană nu stau atât în forma
construcţiilor, de multe ori copiate deformat
după modelul grec, ci mai cu seamă în
destinaţia lor: propagandistico-civico-militară
la romani, înalt spirituală la greci. E un motiv,
printre altele, cât se poate de temeinic şi logic
pentru a se renunţa la nefericita formulă de
artă greco-romană.
Cu toate cârtelile, trebuie să recunosc însă
că Gerasa m-a impresionat. Dintre toate cele
văzute acolo - arcul de triumf ridicat în
onoarea împăratului Hadrian, teatrul bine
păstrat din sudul oraşului, oarecum apropiat
prin dimensiuni, nu însă şi prin ingeniozitate
şi frumuseţe, de cel de la Bosra, Nympheum,
templul zeiţei Artemis cu propyleele în stil
corintic rămase în picioare, termele şi încă
multe altele -, ceea ce mi-a tăiat respiraţia a
fost colonada care înconjoară Forumul oval.
Distanţate la doi metri una de alta, coloanele
formează o elipsă de o desăvârşită eleganţă şi
perfecţiune. Legate printr-o arhitravă atât de
bine cumpănită încât îşi pierde materialitatea,
fusurile gracile ale coloanelor ionice par
prinse într-un dans. Colonada de la Gerasa e
plină de feminitate, calitate rară într-o
arhitectură virilă şi greoaie cum e cea romană.
Prin tradiţie, forumul roman avea formă
rectangulară, însă la Gerasa, raţiunea care
impunea rigidul plan rectangular a fost
învinsă de fantezia unui arhitect care într-o
stare de graţie l-a conceput ca un dans circular
al coloanelor. După ştiinţa mea, Forumul oval
de aici este unicat în întreaga arhitectură a
antichităţii.
Piatra cu care este pavat forumul, ordonată
tot pe curbe elipsoidale, întăreşte şi mai mult
efectul de mişcare. În mijlocul pieţei, pe un
soclu de piatră roz, se înalţă o coloană, în mod
sigur destinată să susţină o statuie, între timp
dispărută. Locul ei îl ţine azi o ciudăţenie
metalică neagră în formă de flacără, a cărei
semnificaţie mi-a scăpat, care face notă
discordantă cu restul.
Se ştie că arhitectura şi sculptura
conlucrează cu spaţiul şi lumina, lucruri care
pot pune în evidenţă sau distruge volumele.
Colonada forumului a fost desăvârşit gândită
şi din acest punct de vedere. Umbrele subţiri şi
alungite ale coloanelor sub lumina după
amiezii desenează pe pavaj o dantelărie de
preţ. La fel, pe cardo, spre care se deschide
piaţa publică, se creează adevărate punţi de
umbră ce par că leagă cele două şiruri lungi de
coloane corintice ce bordează laturile
drumului.
Prin dimensiunile sale (90 m lungime şi 80
m lăţime) şi prin formă, colonada forumului
de la Gerasa trimite cu gândul la colonada lui
Bernini din faţa catedralei Sf. Petru din Roma,
creată cincisprezece secole mai târziu. Dar în
timp ce, beneficiind de un spaţiu vast în jur,
colonada romană respiră, cea a lui Bernini
pare să forţeze, să împingă monumentele din
jur pentru a nu se sufoca. E drept că din
spatele colonadei de la Gerasa au dispărut cu
timpul toate magazinele şi atelierele, toate
construcţiile de odinioară şi că spaţiul larg din
zonă astfel creat îi pune în evidenţă şi mai
mult frumuseţea fără seamăn, pe când la
Roma îngrămădeala de monumente tinde să
suspende spaţiul. Falanga de palate înghesuite
compact unele în altele nu-ţi îngăduie la Roma
să le admiri invidiual arhitectura, ele se
concurează reciproc. Deşi preferinţele mele în

artă merg spre simplitate şi limpezime, deşi
barocul nu mă încântă, recunosc că Bernini a
fost un bun sculptor şi arhitect. Ceea ce nu
înţeleg însă este cum a putut plasa în Piaţa
Navona, lungă şi foarte îngustă, cele trei
fântâni, Trevi, Navona şi Fântâna Fluviilor,
într-un spaţiu atât de ingrat şi lipsit de
perspectivă. Sugrumate de palatele şi
bisericile de pe laturile pieţei, fântânile îşi
pierd monumentalitatea tocmai din cauza
lipsei de spaţiu. Bernini a mai ignorat în acest
caz și faptul că sculptura barocă, cu volume
curbe mari şi puternice, are nevoie de mult
spaţiu pentru a-şi demonstra elocinţa, lucru
pe care însă îl ştiau prea bine în schimb
pictorii baroci când au pictat pe suprafeţe
uriaşe. La fel, nu pot pricepe cum de a
nenorocit minunatul spaţiu din catedrala Sf.
Petru cu baldachinul său de bronz în forme
viscerale care se potrivește cu ce au gândit
limpede Bramante, Rafael şi Michelangelo, ca
nuca în perete. Colonada din piaţa Sf. Petru, în
schimb, e o demonstraţie de ce ar fi putut
construi Bernini de ar fi dispus de un spaţiu
adecvat, larg şi liber de orice fel de construcţii
precum cel pe care a fost ridicat ansamblul de
la Versailles.
Ceea ce m-a intrigat în cazul sitului de la
Gerasa a fost faptul că, în timp ce majoritatea
construcţiilor au fost distruse, coloanele au
rămas în picioare tot aşa cum au rezistat şi cele
de la Apameea. Din explicaţiile făcute într-o
franceză destul de aproximativă de ghidul
local am înţeles că, date fiind frecventele
cutremure, constructorii romani au creat un
sistem care îngăduie un uşor joc al
fragmentelor din care sunt alcătuite
trunchiurile coloanelor, fără a fi însă
dărâmate. O demonstraţie ad-hoc prin
plasarea lamei unui cuţit între bază şi primul
fragment de coloană, cu toate că în afara
vântului nu mişca nimic, a validat ideea
deplasării cu câţiva milimetri a acesteia. Un
sistem la fel de ingenios este folosit în
construcţiile mănăstireşti din regiune, unde în
acelaşi scop este plasată deasupra uşorilor o
grindă din lemn de măslin a cărei elasticitate
preia undele seismice împiedicând prăbuşirea
în caz de cutremur. Aşa se explică păstrarea
intactă a colonadei de la Gerasa, a
aliniamentelor de coloane ce mărginesc cardo
şi decumanus, a propyleelor din faţa
sanctuarului zeiţei Artemis, a tetrapilumului
sudic. Dincolo de Forumul oval, parcă
semănate în iarbă, ţâşnesc din pământ
asemeni unor lujere coloanele altor
monumente distruse cărora singure ele le
semnalează prezenţa.
Oricât de reprezentative arhitectural sunt
celelalte monumente de la Gerasa, Forumul
rămâne cel mai spectaculos, mai delicat şi mai
frumos monument de arhitectură. Nu degeaba
l-a numit G.M. Cantacuzino porticurile
vânturilor. Nu-l concurează artistic decât
monumentala colonadă de la Apameea cu
minunatul şi lungul său aliniament de coloane
corintice ce mărginesc cardo. Nu-ţi este dat în
viaţă, oricât ai umbla prin lume, să vezi astfel
de miracole arhitecturale. Interesante sunt
multe, dar peste atât de frumos şi echilibrate
monumente dai arareori. Am fost o favorizată
a sorţii pentru îndrăzneala de a călca în
Orientul Apropiat, un loc, azi, nesigur, dar
semănat cu atâtea bogăţii artistice trecute.

Forumul oval

Jerash/Gerasa
este, alături
de Petra
Shobah, WadiRum şi Aqaba,
unul din
punctele de
atracţie
turistică ale
Iordaniei, însă
din punct de
vedere
arheologic e
fără îndoială
cel mai
important.
După Pompei
şi DugaTunisia este
cel de-al
treilea cel mai
bine conservat
oraş antic.

hoinar

fusese retrocedată Iordaniei trecuseră deja
zece ani fără niciun fel de incidente, însă
pentru că zona avea statut special, niciun
străin nu avea acces în ea fără aprobare
specială şi mai ales, pe motiv de securitate,
neînsoţit.
Iordania e un ghem de paradoxuri, dintre
care două sar în ochi cu deosebire: dintre toate
ţările arabe din Orientul Apropiat are poziţia
cea mai vădit proocidentală, dar populaţia sa,
majoritar palestiniană beneficiază de aceleaşi
drepturi cu populaţia arabă, inclusiv în
parlament şi în politică în general. Regele
Hussein a avut în 1983 chiar un proiect de
creare a unei federaţii iordanianopalestiniene, din păcate respins de
conducătorii OLP cinci ani mai târziu. Chiar
dacă printre locuitorii Iordaniei există şi druzi,
care fac parte din familia şiită, restul sunt
musulmani suniţi, cei mai liniştiţi dintre toţi
islamiştii şi se prea poate ca tocmai acest lucru
să fi asigurat calmul intern. Există şi populaţie
creştină, fapt atestat de numeroasele biserici
din zonă, dar aceasta nu reprezintă decât 5%
din totalul celor aproape şase milioane de
locuitori ai ţării.
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Ştiri de la Centrul Cultural Piteşti

Festivalul Naţional
de Muzică Lăutărească
Veche „Zavaidoc”ediţia a IX-a

Regal cultural la Piteşti, în zilele de 29 şi 30
noiembrie 2014. Primăria Municipiului Piteşti,
Consiliul Local Piteşti şi Centrul Cultural Piteşti

Cernea, Marius Ciprian Pop, Taraful „Zaharia”
de la Mârşa, Veronica Dinu, Valentin
Grigorescu şi Grupul Vocal Bărbătesc
„Zavaidoc”, Ionel Tudorache şi Adriana Antoni.
Acompaniamentul a fost asigurat de Orchestra
„Doina Argeşului”, dirijor Virgil Iordache şi
Taraful „Zavaidoc”, condus de Victor Buştean.
A prezentat interpretul de folclor Marius
Ciprian Pop. Iniţiată de Primarul Municipiului
Piteşti, Tudor Pendiuc, manifestarea are
menirea de a-l readuce în conştiinţa publicului
larg pe marele lăutar Marin Teodorescu,
supranumit Zavaidoc şi născut la Piteşti în
urmă cu 118 ani, să revigoreze muzica de gen, să
descopere şi să promoveze talente reale ale
muzicii lăutăreşti autentice.

Lansarea romanului
„Scorpionul de sub
pălărie” de Ion Ladner

Festivalul Naţional
de Muzică Lăutărească
Veche „Zavaidoc”

actualitate

Noile cărţi
ale scriitoarei
Mona Vâlceanu

30

au organizat Festivalul Naţional de Muzică
Lăutărească Veche „Zavaidoc”, ajuns la a IX-a
ediţie. Manifestarea, desfăşurată la Teatrul
„Alexandru Davila” a cuprins un concurs de
interpretare şi recitaluri extraordinare,
susţinute de personalităţi ale muzicii de gen.

Dintre cei 40 de concurenţi, care s-au prezentat
la preselecţie, doar 10 au fost admişi în concurs,
potrivit cutumei festivalului. Probele de
concurs au constat într-o piesă de folclor
românesc autentic(doină sau baladă), fără
acompaniament şi o piesă de muzică
lăutărească, cu acompaniament. Juriul,
prezidat de etnomuzicologul Elise Stan şi
alcătuit din Sevastian Tudor, directorul
Teatrului „Alexandru Davila”, Sorin Mazilescu,
directorul
Centrului
Judeţean
pentru
Conservarea
şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale Argeş, Adrian Grigoraş, directorul
Orchestrei Radio România, Gabriela RusuPăsărin, realizator de emisiuni folclorice la
Radio România Oltenia Craiova, Daniela
Roxana Gibescu, doctor muzicolog la Casa de
Discuri ELECTRECORD, Dorin Grama,
directorul executiv al Televiziunii Favorit,
Valentin Grigorescu, profesor de canto popular
şi Jean Dumitraşcu, managerul Filarmonicii
Piteşti i-a ales pe câştigători. Astfel, menţiuni
au primit Cosmin Scheianu, în vârstă de 30 de
ani, din municipiul Râmnicu-Vâlcea şi Gabriel
Andrei, de 42 de ani, din localitatea Videle,
judeţul Teleorman.Premiul trei a fost obţinut
de Mihaela Lucia Piţigoi, de 18 ani, din comuna
Moşoaia, judeţul Argeş. Premiul doi i-a fost
atribuit Georgetei Ungureanu, de 46 de ani, din
oraşul Topoloveni, judeţul Argeş. Premiul I a
fost câştigat de Ionela Georgiana Capanu, de 18
ani, din comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş.
Marele Premiu al Festivalului „Zavaidoc” i-a
fost decernat lui Marian Sandu, de 43de ani,
din localitatea Videle, judeţul Teleorman.
Publicul iubitor de muzică bună s-a delectat şi
cu recitalurile extraordinare, susţinute de
Ansamblul de Copii „Zavaidoc”, Daniela

Centrul Cultural Piteşti şi Fundaţia Literară
„Liviu Rebreanu” au organizat lansarea
romanului cu titlul „Scorpionul de sub pălărie”,
de Ion Ladner. Evenimentul editorial,
coordonat de autor, de profesie inginer a reunit
un public numeros, format din creatori şi
consumatori de cultură. Despre Ion Ladner şi
noua sa carte au vorbit poeta Allora Albulescu
Şerp, conf.univ.dr. Constantin Manea,
scriitorul Mihail Ghiţescu, profesorul Vasile
Ghiţescu, jurnalista Dorina Mihai Moise,
invitaţi speciali şi bineînţeles, autorul.

„Ora literară”
cu Ioan Nelu Vişan

Centrul Cultural Piteşti a demarat un nou
proiect cultural, sub genericul „Ora Literară cu
Epigramistul Ioan Nelu Vişan”. Întâlnirea
literară a cuprins un colocviu cu tema „Când
paranormalul devine normal” şi un medalion
dedicat memoriei scriitorului Ion Marin
Iovescu, originar din comuna Spineni, judeţul
Olt. La reuniune a fost invitat nepotul celui
supranumit „Ion Creangă al Munteniei”,
inginerul Silvian Ionescu, care a depănat
amintiri legate de scriitorul Ion Marin Iovescu,
şi a propus introducerea creaţiei omului de
cultură în programa şcolară. La manifestare au
participat elevi şi cadre didactice de la Liceul
Tehnologic ASTRA.

Noile cărţi
ale scriitoarei
Mona
Vâlceanu

Centrul Cultural Piteşti
şi Fundaţia Literară „Liviu
Rebreanu” au organizat un
dublu eveniment editorial.
Scriitoarea şi profesoara
Mona Vâlceanu şi-a lansat
cartea de versuri cu titlul
„Bachert sau Albumul fără
nume” şi romanul „Egor o
iubire imposibilă”. Despre
noile creaţii literare au
vorbit poeta Allora Albulescu Şerp, scriitorul
Mihail Ghiţescu, profesorul Vasile Ghiţescu şi
bineînţeles, autoarea. Auditoriul format din
iubitori ai cărţii, elevi şi cadre didactice de la
Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” s-a
delectat şi cu o lectură publică, susţinută de
poeta Allora Albulescu Şerp şi actorul Puiu
Mărgescu, din noile apariţii editoriale.

Lansarea miniromanului
„Trecând prin târgul
vieţii” de Vasile Dorin
Ghilencea

Centrul Cultural Piteşti şi Liga Scriitorilor
din România şi de Expresie Română de
Pretutindeni, Filiala Argeş au organizat

lansarea miniromanului cu titlul „Trecând prin
târgul vieţii”, de Vasile Dorin Ghilencea. La
evenimentul editorial au participat membri ai
ligii, elevi şi cadre didactice de la Şcoala
Gimnazială „Tudor Vladimirescu”. Lucrarea a
fost scrisă în memoria unei fiice a comunei
Moşoaia, Alexandra Nenciulescu, pe care
autorul o consideră un model al perenităţii
trăitorilor agatârşi-traco-daci în spaţiul
românesc. Despre noua apariţie editorială au
vorbit redactorul şef al Revsitei „Carpatica”,
scriitorul Nicolae Cosmescu, publicistul
Dumitru Boţilă, scriitorul Mihail Ghiţescu şi
poetul Adrian Mitroi.

Dezbaterea „Lumea Azi”

Centrul Cultural Piteşti, prin Clubul de
istorie „Armand Călinescu” a organizat
simpozionul cu tema „Marea Britanie şi
Uniunea Europeană”, din seria dezbaterilor
lunare, sub genericul „Lumea Azi”. La
eveniment au participat istorici, pasionaţi de
istorie, elevi şi cadre didactice de la Colegiul
Naţional „Zinca Golescu”. Despre rolul, statutul
şi importanţa Marii Britanii în Uniunea
Europeană, precum şi despre legislaţia
Regatului Unit au vorbit istoricii Marius Chiva,
Marian Toma, Aurelian Roman, judecătorul
Marius Andreescu de la Curtea de Apel Piteşti
şi medicul-poet Adrian Mitroi.

Lectură publică
din creaţia scriitorului
Nicolae Cosmescu

Centrul Cultural Piteşti a organizat o nouă
ediţie a proiectului, sub genericul „Printre
cărţile oamenilor de cultură argeşeni”, avândul invitat pe scriitorul Nicolae Cosmescu.
Evenimentul literar a cuprins o lectură publică
din creaţia autorului, acţiune susţinută de eleve
de la mai multe instituţii de învăţământ.
Întâlnirea literară a fost animată de un savuros
dialog, între distinsul invitat şi cititoarele sale.
Originar din Piteşti, Nicolae Cosmescu este de
profesie inginer auto şi un pasionat scriitor
despre automobilism. Este membru al Ligii
Scriitorilor din România şi de Expresie
Română de Pretutindeni, Filiala Argeş şi
redactorul - şef al Revistei „Carpatica”,
publicaţie trimestrială a ligii, care apare sub
egida Centrului Cultural Piteşti.

Colocviile Argeşului

Colocviile Argeşului

Centrul Cultural Piteşti a organizat o nouă
ediţie a Colocviilor Argeşului, dezbatere
filosofico-literară lunară, iniţiată şi coordonată
de scriitoarea Magda Grigore. „Pasiuni învinse
şi învingătoare” a fost tema propusă de Magda
Grigore invitaţilor săi. La discuţii au participat
cu opinii personale şi citate din diverşi autori,
poetele Allora Albulescu Şerp, Ioana Negreanu,
scriitorul Nicolae Radu, jurnalista Dorina
Mihai Moise, profesorii Mariana Ionescu şi
Mihai Moise, cititorii Bogdan Cincă, Daniela
Matei şi Claudia Berta.La capitolul „Cartea care
merită citită”, Magda Grigore le-a recomandat
celor prezenţi, volumul cu titlul „Sesiune de
autografe” de Maria Niţu.

CARMEN ELENA SALUB
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(urmare din p. 32)

Lovitura de teatru.
Bucătăresele Popescu şi
Tolea au trecut de
partea CC al UTC

Între timp, la Valea de Pești, şeful
motelui devenise tov. Petre Puşcaş. Un
instructor al CC al UTC, însoţit de tov. Ilie
Lavu şi tov. Grigore Cosma, şeful BTTului pe judeţul Hunedoara, au convocat o
şedinţă la organizaţia de bază a
tineretului comunist de la motel.
Propunerea centrului era ca tov. Ernest
Ferdinand Stummer să fie exclus din
rândurile uteciştilor. Măsura avea logica
ei. Una era ca un utecist să dea în judecată
Comitetul Central al UTC şi cu totul
altceva era să facă acest lucru un om fără
căpătâi. Cele mai aprige acuzatoare ale
utecistului Stummer au fost bucătăresele
Popescu şi Tolea. Fochistul Laczi Vejdel a
afirmat că Erno Stummer era un băiat
bun şi că e, totuşi, recuperabil. La fel au
susţinut şi ospătarii, în frunte cu d-ra
Nuţa Ciurea. Când propunerea a fost
supusă la vot, şase au fost de partea lui
Stummer iar trei - împotriva lui.
Instructorul de la CC s-a înfuriat foarte
tare şi a zis că fie că vrea, fie că nu vrea
organizaţia de bază, ei tot îl vor da afară
pe Stummer. Şi i-au promis, ca măsură de
consolare, că se poate recalifica în
meseria de “ajutor de fochist”.

De la motelul lui Nicu
Ceauşescu la căminele
pentru şoferi,
escavatorişti
şi tractorişti

Stummer, eliminat acum din rândurile
uteciştilor, a fost invitat să vină la tov.
secretar Lungu la judeţ. “Nu se poate face
nimic cu dosarul dv. Şedinţa a fost
prezidată de tov. Nicu Ceauşescu…”, s-a
scuzat Lungu. “Mergeţi la secretară să vi
se comunice oficial”. S-a dus. “Vreau sămi daţi şi actele de la dosar”, a insistat
Stummer. “Ce acte? N-am niciun act!”, i-a
zis, ofuscată, tovarăşa secretară şi nici nu
l-a mai lăsat să intre la şeful ei. “M-am
întors la Petroşani şi am căutat-o pe
avocata Ştefoni. I-am povestit toată
tărăşenia de la Deva. Tabita s-a uitat la
mine şi a zis că procesul nu mai are nici
un sens. Fără acte nu mai putem dovedi
nimic…” Stummer nu a mai ajuns să se
recalifice ca ajutor de fochist. L-au
angajat d-na Veturia Modoi şi d.Wilhelm
Keleibel, tot la Valea de Peşti, ca
“administrator cazare” în spaţiile unde
fusese, până nu demult, sediul unei
tabere internationale de pioneri şi şcolari.
Acum, acolo, erau căminele pentru
şoferii, escavatoriştii şi tractoriştii care
lucrau la extracţia de huilă. “Am stat un
an. Apoi am fost angajat recepţioner la
Hotel Central din Petroşani. Sigur, că
transferul s-a făcut cu acordul tovarăşului
Faur…” recunoaşte Erno. Era logic. N-am
învăţat, oare, la şcoală că “partidul e-n
toate, e-n cele ce sunt şi-n cele ce mâine
vor râde la soare”? După Revoluţie, eroii
nostri au ales liberatatea: Tabita Ştefoni
s-a stabilit în Germania iar Ernest
Stummer a stat, vreme de câţiva ani, în
SUA.
Revista ARGEŞ poate fi procuratã
şi prin comandã directă la sediu,
cu plata ramburs, cheltuielile de expediţie
fiind suportate de către expeditor.
IMPORTANT! Vă puteţi abona pentru
anul 2013, costul abonamentului fiind de 42
lei/an. Plata se face prin mandat poştal pe
numele CRISTINA LINTESCU, Centrul
Cultural Piteşti, Casa Cărţii, Piteşti, O.P. 1,
cod 110013. Tel.: 0248/219976, 216348, fax:
210068.
e-mail: revista_arges@yahoo.com.
Revista de culturã Argeş poate fi procurată
în Bucureşti de la librăria
Muzeului Literaturii Române.
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Sfârşit (relativ)…
(Pentru că acum intră
în scenă portăriţa Oiţa,
domnişoara care a
salvat onoarea tuturor
bărbaţilor politici din
judeţ şi de la centru)

Zilele trecute, la Petroşani, a avut loc
întâlnirea de 50 de ani a promoţiei 19631964 a Liceului din Petroşani. La întâlnire
a venit şi d. Sică Mărgulescu. Amintinduşi de vremurile de odinioară, d.
Mărgulescu i-a povestit dlui Stumer o
întâmplare petrecută
pe vremea
“Progresul”-lui. Pe atunci, clubul
“Progresul”, situat în “Parcul cu platani”,
aparţinea Băncii Naţionale a României şi
avea cele mai bune terenuri de tenis pe
zgură din ţară. Administratorul bazei nu
lăsa să intre oricine în interiorul acelui
complex sportiv exclusivist. Când pleca, o
lăsa la poartă pe tovarăşa Oiţa, o
domnişoară hotărâtă care nu-i ieşea
niciodată din cuvânt. Întâmplarea face ca
la clubul “Progresul” să vină, în absenţa
administratorului, o maşină care îi
aducea pe însuşi Nicu Ceauşescu şi pe
fraţii Marcu, doi tenismeni cu care îi
plăcea să joace fiul dictatorului. Cum
maşina nu avea însemnele clubului
“Progresul”, d-ra Oiţa s-a opus, cu
vehemenţă, trecerii ei dincolo de barieră.
Nicu Ceauşescu s-a dat jos din maşină şi,
făcând abstracţie de protestele d-rei Oiţa,
a ridicat bariera.
- Măi, fetiţo, eşti cam prostuţă!, i-a zis
fiul dictatorului.
Dra Oiţa a stat un moment, a judecat
situaţia la rece şi i-a dat primului secretar
al CC al UTC următoarea replică:
- Prostuţă-i mă-ta!
Nicu Ceauşescu nu a reacţionat şi a
intrat calm, ca şi cum nu a auzit replica
Oiţei, pe terenul de tenis. Administratorul
bazei, la auzul celor întâmplate, s-a
internat, urgent, în spital. Dar, legenda
urbană spune că d-ra Oiţa nu a păţit nimic
şi că a rămas, în continuare, pe postul ei
din poarta de acces la “Progresul”. Unii zic
că Nicu Ceauşescu nu şi-a pus mintea cu
ea. Alţii înclină să creadă că, la urma
urmei, tovarăşa Oiţa nu şi-a făcut decât
datoria şi că Nicu Ceauşescu ar fi apreciat
foarte tare acest lucru elementar. Despre
motelul de care v-am povestit, el a intrat încă din anul 1990 - în patrimoniul firmei
“Microcomputer” din Craiova. Azi,
motelul e o unitate turistică privată, cu
circuit închis. Hotelul “Central” a fost
demolat şi-n locul lui e, în chiar centrul
Petroşaniului, o pârloagă înconjurată cu
garduri de plasă. Un perete, făcând parte
dintr-un zid comun, serveşte periodic ca
suport pentru afişe electorale de mari
dimensiuni. Dl. Şmilu Schreter, unul din
cei cinci evrei din Petroşani, a fost ales,
după Revoluţie, în două rânduri primar al
municipiului nostru. A murit la mijlocul
celui de-al doilea mandat, pe când făcea o
şedinţă de dializă La Spitalul municipal şi
citea, liniştit, ziarul local. Fostul primar,
Viorel Faur, a ajuns, după 1989,
responsabil peste aspersoarele care udau
un câmp din Ţara Haţegului. A murit,
după câteva luni, de inimă rea. Fosta
tabără pentru pionieri şi şcolari a ajuns,
dintr-un cap într-altul, o ruină din
vremuri apuse. Asemeni celor de la
Sarmisegetuza…

 Revistă lunară
de culturã
 Apare sub egida
Consiliului Local,
a Primăriei Piteşti
şi a Uniunii
Scriitorilor
din România
 Editată de Centrul
Cultural Piteşti
 Membră ARIEL

„Ficţiunea trecutului”

(urmare din p. 3)
Erosului – iubirii tale i s-a dat ori nu
răspunsul aşteptat. Nu e cavaleresc, nu e
demn să-ţi condiţionezi simţămîntul în cauză
de o replică satisfăcătoare, de o răsplată
precum într-o relaţie comercială. Aici
intervine o mentalitate de troc, nutrită şi de
substratul biologic. Iubirea erotică se mixează
cu fiziologia, ceea ce nu înseamnă o deturnare
a iubirii (îmi amintesc ce-mi spunea odată
Blaga despre actul sexual: acesta inspiră „o
puritate păgînă”). Cred că putem avea rezerve
nu faţă de natura Erosului, ar fi nesăbuit, ci
faţă de anumite aranjamente, fie şi cu o ţinută
„onorabilă” prin obşteasca accepţie de a-i
rezolva reciproc favorabil cazurile particulare.
De a obţine cupluri fără cusur, ca la unele
păsări. Dar asimetria relaţiilor dintre un
bărbat şi o femeie nu e tot atît de semnificativă
precum simetria lor?

 Iubirile se pot trăda una pe alta sau se
adiţionează? Aparent se trădează, de facto
converg, se unifică într-un flux lăuntric pentru
care contează mai puţin motivele lor concrete,
justificarea lor biografică, decît participarea
comună la un elan al fiinţei ce se regăseşte în
esenţa sa fie şi inaparent mistică. Sacrificiile
(iubirile au un fond sacrificial) pot fi altele,
ritualul ce le transmută în dăruiri ale inimii e
acelaşi.
 Citesc următoarele surprinzător filistine
rînduri aşternute de către un foarte apreciat
condei eseistic al nostru din prezent:
„…iubirile nefericite ar trebui şterse din
registrul iubirii; admit că ele sunt curente,
inevitabile şi că-şi au nimbul lor de tragism şi
de respectabilitate. Nu sunt însă iubiri
adevărate: sunt doar teribile probe
existenţiale, provocări tainice ale sorţii,
materie primă pentru o eventuală soluţie de
înţelepciune”. Chiar aşa? Cu cîtă jenă l-ar
putea citi pe A. P., din lumea eterică,
Evdokimov, cel ce şi-a îngăduit a socoti că
„orice iubire mare sfîrşeşte prin a fi
răstignită”?
 În copilărie, aveam în faţa primelor
tresăriri erotice o reacţie ce amesteca atracţia
cu o teamă totuşi voluptuoasă. Ultima
predomina. Mă simţeam ca şi cum m-aş fi
aflat în preajma unui mediu în care aş fi dorit
să ajung, dar plin de primejdii precum o junglă
a unor simţăminte nebuloase, sălbatice în
intensitatea lor indescifrabilă, dar mult
ispititoare. Destulă vreme am ocolit să
pronunţ cuvinte precum amor, amant,
amantă, divorţ, avort etc., nu mai vorbesc de
termenii porno care nu-mi trec prin gură nici
azi. O unică excepţie: atunci cînd sunt pus în
situaţia de-a dicta versurile unor poeţi actuali,
unii foarte apreciaţi… Ce să fi însemnat
aceasta pentru ţîncul mînat de rudimentul
unui instinct? Poate că acea intuiţie a pornirii
eroticeşti ca un element pe undeva vrăjmaş al
fiinţei umane, aşa cum socotea Charles
Maurras: „pentru a iubi nu trebuie să iubeşti
amorul. Nu trebuie să-l cauţi, e mai important
să simţi pentru el o anume ură. Dacă vrei să
păstrezi toată dulceaţa farmecului său şi forma
virtuţilor sale, amorul trebuie să ţi se impună
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ca un duşman de care să te temi şi nu ca un
linguşitor care te cheamă”.

 Iubirea nu înţelege propriu-zis, iubirea
trăieşte. De aici frecventa ei derută în faţa
discursului
explicativ,
fatalmente
reducţionist.

 Inteligenţa poate fi blocată la un capăt al
său de ură iar la celălalt capăt de iubire. Între
aceste două extreme, viclenia o poate eroda
silenţios precum o rugină.

 La moartea unei fiinţe apropiate (a unui
om, pentru mine şi a unui animal), apare acel
simţămînt amar-iluminat, covîrşitor, care e
amestecul de dragoste, milă, durere. E un
fascicul sufletesc îndreptat spre Dumnezeu ori
descins dinspre Dumnezeu. Un moment
absolut. Totul se mistuie în iradierea sa
transfiguratoare. Are loc o ieşire din
contingentul existenţial, o ancorare într-un
etern lăuntric, simplu, familiar. Definitiv. O
contopire între unicităţi, între tine şi fiinţa
iubită dispărută, sub veghea Unului. Însă
vraja nu durează. După un număr de zile (fie şi
săptămîni, luni, ani), realul curent, atît de
ambiguu, de incert, revine ca un flux
acoperind iarăşi miraculoasa plajă. Intervine,
vai, şi o meschină ierarhizare a durerii, în
funcţie de semnificaţia convenţională a
fiinţelor deplînse. Absolutul intră în eclipsă,
intruziunea
lumescului
dispune
de
nelumeştile trăiri, le aşează pe trepte, încearcă
a le „cuminţi”. Reintrăm într-o ordine
searbădă, într-un oficiu administrativ al celor
sufleteşti. După ce ne-a făcut un semn,
transcendenţa ne lasă în aşteptare…

 Viaţa se consumă mai cu seamă în
punctele ei aurorale. Odată cu sfîrşitul
copilăriei, e ca şi epuizată în privinţa
resurselor sale celor mai preţioase (candoarea
e mare consumatoare de energie). Prima
tinereţe e dezorientată, laxă (las’ că adesea şi a
doua!). Se nutreşte cu puţinul ce-a mai rămas
din substanţa primară negăsindu-şi echilibrul,
balansînd stîngaci între un trecut al fiinţei pe
care nu l-am mai putea reconstitui şi un viitor
ce, inexistent fiind, nu-i poate oferi
deocamdată nimic. Maturitatea se doreşte
autarhică, însă are nevoie de o vocaţie proprie.
Există un talent de-a fi matur pe care nu-l
posedă oricine. Cei care nu-l posedă se
reîntorc spre începuturi, spre icoanele anilor
idealizaţi graţie neîmplinirilor ori spre o
resignată adăstare a bătrîneţii. Dar s-ar prea
putea ca, în ciuda indicativului calendaristic,
bătrîneţea să nu aibă fiinţă ca atare. Să apară
doar un teren viran, un loc pe care constaţi că
nu s-a clădit efectiv nimic, ocupat de o
piramidă de reflexe şi umbre, dispărînd ca şi
cum n-ar fi fost. Aşa cum spune undeva
Proust, unii înfruntă sfîrşitul obştesc cu
indiferenţă nu pentru că ar avea mai mult
curaj decît alţii, ci pentru că au mai puţină
imaginaţie. Golul cu care se însoţeşte
crepusculul nostru e perceput doar de cei cu
perspectiva imaginaţiei. E durerea imaginaţiei
de a-şi adînci condiţia, nu neapărat
raportîndu-se la incongruenţa sa cu realul,
înfruntîndu-se cu realul, ci făcînd tot mai
multă abstracţie de acesta, suficientă sieşi. Ca
o frunză galbenă ce pluteşte în vînt, uitînd
copacul ce i-a dat naştere…
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bărbaţi politici...
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Mihai Barbu

Povestea unor aşa-zişi bărbaţi politici
şi a d-rei Oiţa, portăriţa
care le-a salvat, definitiv, onoarea

Motelul de la ”Valea de Peşti”, situat în
partea de apus a Văii Jiului, a fost proiectat de
o arhitectă care,
pentru frumuseţea
construcţiei şi încadrarea ei perfectă în peisajul
montan şi acvatic, a primit Premiul de Stat. Cei
care i l-au acordat au regretat, foarte repede,
alegerea pe care au făcut-o. Pentru că d-na
arhitectă a reuşit să fugă în Elveţia şi să se
stabilească acolo pentru totdeauna. O legendă
rurală, care circula printre angajaţii motelului,
spune că, într-o zi, Nicu Ceauşescu s-ar fi întors
de la cabana Câmpu lui Neag (care era
patronată, neoficial, de inginerul Carol
Schreter - directorul minei cu acelaşi nume) şi,
în drum spre Petroşani, ar fi pus următoarea
întrebare:
- A cui e cabana care se vede la orizont?
- A celor de la Comerţ…, i-ar fi răspuns
Şmilu Schreter.
- Da? De mâine va fi a BTT-ului.
Nicu Ceauşescu s-a ţinut de cuvânt. Nu s-a
întâmplat într-o zi dar, într-o lună, motelul era,
deja, în patrimoniul Biroului de Turism pentru
Tineret. Companionul său din acea zi, Carol
“Şmilu” Schreter, era un om uns cu toate alifiile
Ţării Sfinte. Când în comerţul socialist nu se
găsea mai nimic, la cabana minei, unde Şmilu
era director, găseai de toate. De la coniacul
Carmel, la rodii şi portocale Jaffa, smochine şi
mango, curmale şi avocado, kiwi şi fructul
pasiunii, pască, vin, măsline şi ulei extravirgin
până la păstrăvii apelor repezi de munte (prinşi
cu mâna de momârlani agili şi afumat în cetină
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verde de brad), totul se regăsea în frigiderul şi
lada lui frigorifică. Cabana sa era un fel de
tărâm (comunist) intrat sub influenţa
definitivă a lui Ali Baba. Toate delegaţiile
venite de la Bucureşti să constate dacă minerii
dau “ţării cât mai mult cărbune” îşi sfârşeau
programul de analize partinice, de trasare a noi
directive şi planuri mobilizatoare, într-un mod
inevitabil, la cabana lui Şmilu. Credem că şi
Nicu, atunci când a ales motelul, a visat să aibă
pentru tineretul său revoluţionar o cabană
precum a directorului Şmilu… Motelul lui Nicu
era, însă, mult mai bine amplasat. El se găsea în
vecinătatea unui lac de acumulare, ce se
întindea pe mai bine de 10 hectare. Volumul de
apă era de evaluat la vreo patru milioane şi
jumătate de metri cubi iar, de la baraj până în
fundul lacului, apa se întindea, ca un şarpe
unduitor, pe o lungime de aproape trei km. În
apa profundă a acestui lac oamenii locului
pescuiau somn, mreană, oblete, clean şi crap
românesc. De aici, cei îndrăzneţi puteau ajunge
chiar şi la Peştera de Gheaţă.

Academicianul Pora
şi familia se relaxează,
la motel, în interes ştiinţific

Tânărul Erno Ferdinand Stummer s-a
angajat recepţioner la Motelul Valea de Peşti
din vara anului 1981, chiar în ziua când acesta
a trecut sub egida Biroului de Turism pentru
Tineret. Totul a fost minunat pentru “neamţul”
nostru până într-o zi (nefastă) când profesorul
Macea Liviu, ginerele tovarăşului Pardos (un
om greu în ierarhia partidului, ditamai şeful de
la Industria Cărnii Petroşani), a hotărât să-l
cazeze pe academicianul Eugen A. Pora,
împreună cu familia, la motel. Tânărul Macea
urma să-şi susţină doctoratul cu acad. Pora şi,
în perspectiva unei bune colaborări ulterioare,
i-a reţinut două camere. Una era pentru
tovarăşul academician şi alta - pentru nevasta
şi fiica lui. Întâmplarea face că, în prima
noapte, era programat şi banchetul unei clase
terminale de liceu. În plus, fiind sfârşit de
săptămână, erau cazate, la motel, mai multe
grupuri de tineri din Craiova şi din judeţul
Gorj. Diriginta clasei care sărbătorea
terminarea liceului, profesoara Haneş, a vorbit,
în prealabil, cu academicianul Pora
avertizându-l, respectuos, că la parter va avea
loc un banchet de absolvire a liceului. Acad.
Pora s-a arătat înţelegător spunând ceva în
sensul că şi domnia sa a fost, odată, tânăr şi că
nu va fi deranjat de o asemenea petrecere.

Acad. Pora una a zis la motel
şi alta a scris în “Flacăra”

Dar iată că, după puţin timp, apare în revista
“Flacăra” un articol plin de indignare, scris şi
semnat de acad. Eugen A. Pora, prin care
autorul se arăta extrem de deranjat de faptul că
nu a putut să se odihnească în noaptea
banchetului. Ernest Stummer nu a putut să ne
lămurească dacă a fost sau nu a fost aşa pentru
că, în seara aceleiaşi zile, el a coborât la
Petroşani. Recepţionerul a fost adus, cu
maşina, de profesorii Dima şi Tocaci de la
Institutul de Mine care, în mod cert, trecuseră
pe la motel tot în interes ştiinţific. Motivul
pentru care d. Stummer a coborât, seara, la
oraş era pe deplin întemeiat. A doua zi trebuia
să se prezinte, la Deva, pentru a susţine testul
psihologic în vederea obţinerii permisului de
conducere. Articolul academicianului Pora,
publicat într-un organ de presă aparţinând
Comitetului Central al UTC, a stârnit, atât în
Capitală cât şi în judeţul nostru de munte, o
adevărată furtună. La Bucureşti a fost
convocată o şedinţă-fulger prezidată de însuşi
Nicu Ceauşescu. S-a hotărât, ca măsură
imediată, demiterea şefului de motel Ionel
Marcău şi a recepţionerului Ernest Ferdinand
Stummer.

Nimeni nu a avut curaj
să meargă la Nicu Ceauşescu
să-i spună cum au stat lucrurile
într-un motel din Valea Jiului

Cu d. Sică Mărculescu, un petroşenean ajuns
faimos antrenor la handbal-fete la “Progresul”
Bucureşti, Erno Stummer a mers până la uşa
lui Vasile Goga, care era şeful B.T.T.-lui pe
România. Era, după aprecierea d-lui Stummer,
“cam a treia funcţie din CC al UTC”. După ce a
ieşit de la tov. Goga, Sică Mărgulescu i-a zis
textual: “Erno, nu te poate ajuta. Şedinţa a fost
prezidată de însuşi Nicu Ceauşescu!” “Dar eu
nu am lucrat în acea noapte!”, a protestat d.
Stummer. “Şi cine are curaj să-i spună lui Nicu
Ceauşescu că tu n-ai lucrat atunci şi că nu eşti
vinovat?!”, i-a zis prietenul său. Erno Stummer

s-a dus, atunci, la Teatrul de Comedie din
Bucureşti, unde era director-adjunct actorul
Silviu Stănculescu. Îl ştia de când actorii săi au
fost cazaţi la Valea de Peşti în zilele când, după
greva din 1977, dădeau spectacole, pe bandă
rulantă, în toată Valea Jiului. Amabil, Silviu
Stănculescu i-a dat o scrisoare în care povestea
cât de bine a fost primit la Valea de Peşti.
Ştummer şi-a adus aminte că maestrul
sportului Emilian Cristea, un speolog de marcă,
a fost şi el oaspetele Văii de Peşti. Acesta i-a dat
o altă scrisoare de recomandare. Dacă tot era la
Bucureşti, Stummer a mai bătut şi drumul spre
Casa Scânteii unde lucra Constantin Moraru,
un fiu al Văii, care ajunsese redactor - şef
adjunct la “Scânteia”, oficiosul Partidului
Comunist Român. Acesta fusese, în mai multe
rânduri, la Valea de Peşti (însoţit, uneori, chiar
de Dumitru Tinu) şi se cunoştea bine cu Erno.
Moraru l-a chemat pe şeful uteciştilor de la
“Scânteia” şi i-a cerut să intervină mai sus
pentru prietenul său aflat la mare ananghie.
După un timp, acesta vine şi spune ceea ce
Stummer a mai auzit anterior: “Nu se poate
face nimic. Şedinţa a fost prezidată de însuşi
Nicu Ceauşescu şi nimeni nu poate să-i spună
că nu e aşa cum a hotărât el”. “După ce am auzit
asta chiar în redacţia Scânteii bătrâne am
renunţat. Am constatat că nimeni nu se putea
bate cu Nicu Ceauşescu. Aşa că m-am întors,
abătut, la Petroşani”, ne-a recunoscut d.
Stummer. Pe de altă parte, nevasta dlui
Stummer a fost personal, la Cluj, să explice
familiei şi academicianului Pora câte trebuie să
pătimească soţul ei din cauza acelei nopţi
furtunoase de la motel. Dar, între timp,
academicianul murise. Familia îndurerarată a
fost de acord să repare nedreptatea iscată de
articolul din “Flacăra” şi i-au dat o scrisoare de
bună purtare dlui Stummer.

O femeie frumoasă, avocată
de meserie, are curajul să
se bată, la bară, cu CC al UTC

La Petroşani, pe centrul vechi, Erno
Stummer se întâlneşte, întâmplător, cu o
femeie frumoasă. Era avocata Tabita, soţia unui
dentist din Haţeg pe nume Liviu Ştefoni. Îi
povesteşte tot ceea ce i s-a întâmplat. “Ce zici,
nu vrei să dăm în judecată CC al UTC?”
Propunerea d-nei Ştefoni îl ia prin surprindere
pe d. Stummer dar bărbatul se hotărăşte
repede: “Hai s-o facem!” După doar două-trei
zile de la introducerea acţiunii în instanţă,
Stummer e căutat de juristul C.C.-ului. Acela îi
zice că ar fi mai bine să renunţe la proces dar
Erno se ţine tare. Nu vrea să renunţe. Atunci
juristul, venit tocmai de la Bucureşti, i-a
aranjat o audienţă la tovarăşul Pantelimon
Găvănescu, ministrul Tineretului. Stummer a
plecat cu o zi înainte din Petroşani, s-a cazat la
hotel şi întrevederea cu ministrul a durat o oră
şi 45 de minute. În final, tov. Găvănescu îl
trimite la tov. secretar Lungu de la judeţeana
Hunedoara a PCR. Lungu îl convoacă la discuţii
şi pe Ilie Lavu, primul secretar al UTC-ului
hunedorean. (Azi, d. Lavu e, potrivit lui
Stummer, şeful poliţiei locale din Deva.) Sunt
ascultate ambele părţi. (Anterior, petentul a
fost în audienţă şi la tov Viorel Faur, primul
secretar PCR pe toată Valea Jiului. Acolo,
Stummer şi-a permis să fie chiar oarecum
irevenţios zicând, în esenţă, că “asta nu-i
dreptate”. Tov. Faur a fost, parţial, de acord
pentru că nici el nu a putut face nimic. “Dacă
Nicu Ceauşescu a hotărât asta…”) La judeţ, tov.
secretar Lungu i-a zis să-i lase lui toate actele că
va face, personal, o anchetă. Urma ca petentul
să mai revină...
(continuare în p. 31)
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